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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Including all Overseas Departments and Territories.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

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

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

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

  a Brevetului (EAPO)1,6

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

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

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

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

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

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

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

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

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

OM - Oman

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

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

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

SA - Arabia Saudit|

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

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

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

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

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

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

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

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

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

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

WS - Samoa

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

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

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

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

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

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

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

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

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

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



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

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

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

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

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

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

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

marca

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

  (571) Descrierea m|rcii

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

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

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

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

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

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

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



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

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

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

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

internaÛional|

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

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

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

în care persoana moral| este constituit|

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

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

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

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

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

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

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)



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.

1. MĂRCILE ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE
ÎNREGISTRATECONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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(210) M 2013 06657 (111)188597
(151) 19/09/2013
(732) ANTENA TV GROUP SA, STR.

GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STAR NEWS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2014 02708 (111)188589
(151) 15/04/2014
(732) Tzitzi-Poc S.R.L., STR. CUZA

VODĂ NR. 87, CORP A, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TZITZI-POC bucuria copiilor

(531) Clasificare Viena: 03.05.07; 03.05.24;
04.03.03; 27.05.24; 29.01.15; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, roz,
portocaliu, verde

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 07659 (111)188072
(151) 10/11/2016
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Beauty Dilemmas
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

16

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 07660 (111)188073
(151) 10/11/2016
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Trend Challenge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 07661 (111)188074
(151) 10/11/2016
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Look who's driving
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 07663 (111)188075
(151) 10/11/2016
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Life couch
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
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(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 07665 (111)188076
(151) 10/11/2016
(732) SC ANDREEA ESCA SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Ce gust are duminica ta?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 06672 (111)188300
(151) 18/10/2017
(732) Alexandrina Narcisa Ţapu,

(540)

INNOVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 07374 (111)188093
(151) 15/11/2017
(732) STEFAN-PETRUT BOBOC, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI, NR. 7D, BL. 3,
SC. B, ET. 8, AP. 397, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BOBOC & ASOCIATII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

STR. PESACARILOR, NR.40,
BL.BM16, SC.D, ET.4, AP.45, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA
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(210) M 2017 07375 (111)188094
(151) 15/11/2017
(732) STEFAN-PETRUT BOBOC, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI, NR. 7D, BL. 3,
SC. B, ET. 8, AP. 397, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SMART LAWYERS FOR
SMART BUSINESS

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(540)

CLINICA ELYSIUM
CHIRURGIE ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(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,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 02919 (111)188186
(151) 15/04/2019
(732) HAJNAL MITRA, COMUNA

SINMARTIN NR. 53, JUDEŢ
BIHOR, SAT BETFIA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TAVERNA
FRUCTELOR DE MARE

(531) Clasificare Viena: 01.15.24; 26.13.25;
29.01.15; 26.11.02; 03.09.01; 03.09.10;
03.09.15; 03.09.16; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru, roz,
portocaliu, galben

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.

───────

STR. ION NEGULICI NR.25, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2017 08208 (111)188365
(151) 20/12/2017
(732) Elysium Chirurgie Plastica,
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(210) M 2019 06111 (111)186740
(151) 26/08/2019
(732) ALBERTO DOBRE, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

D DOBRE

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

A ALBERTO DOBRE
CUSTOM TAILORING

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06114 (111)188124
(151) 26/08/2019
(732) ALBERTO DOBRE, STR.
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RÂMNICU SĂRAT NR. 11, BL. 19A,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

make it SMART
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de inteligență artificială pentru
supraveghere, sisteme de inteligență artificială,
încuietori inteligente, lacăte inteligente, încuietori
inteligente pentru uși, controlere electronice,
încuietori electronice, controlere electronice
digitale, alarme electronice antiefracție,
încuietori electronice pentru uși, încuietori
de uși electronice, sisteme electronice de
intrare, dispozitive electronice de reglare,
instalații de comunicații electronice, sonerii
electronice de avertizare, unități electronice de
control, sisteme de control electronice, relee
electronice în miniatură, controlere de proces
(electronice), receptori de semnale electronice,
sisteme de închidere electronice, aparate
electronice de supraveghere, instrumente
electronice de control, seturi de încuietori
electronice, telecomenzi pentru comanda
produselor electronice, dispozitive electronice de
alarmă personală, instrumente electronice de
control al sincronizării, dispozitive electronice
de comandă la distanță, module de control
(electrice sau electronice), relee electrice,
relee electromagnetice, sisteme de automatizare
pentru case, sistem de automatizare pentru
clădiri, dispozitive de automatizare pentru
locuințe.

───────

(210) M 2019 06451 (111)188502
(151) 09/09/2019
(732) DIGITAL KEEZ S.R.L., BD.

TIMIŞOARA NR. 26, ET. 1,
CLĂDIREA ''PLAZA ROMANIA
OFFICES'', SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

keez contabilul tău online

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.20

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210) M 2019 06296 (111)188412
(151) 02/09/2019
(732) SC BETA SERVICES SRL, STR.
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 08029 (111)188344
(151) 11/11/2019
(732) SC NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.
1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

deConect

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2019 08116 (111)188558
(151) 21/11/2019
(732) WHITESHARK SRL, STR. MATEI

BASARAB, BL. T1, SC. B, AP. 21,
JUD. CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL.IS8,
SC. A, AP. 1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

WHITE SHARK -
RECHINUL ALB

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08124 (111)187639
(151) 13/11/2019
(732) ANTON NICULAE, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 7,
PIPERA, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SPRINT OCEAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
portocaliu, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Săpunuri nemedicinale, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și masini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

(210) M 2019 08656 (111)188095
(151) 03/12/2019
(732) MOBILE EXPRESS

COMMUNICATION SRL, B-DUL
TINERETULUI NR. 29, BLOC
19, SC. A, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AhaStyle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Curele pentru ceasuri de mână, curele de
ceas, curele de ceas din metal, piele sau
plastic, curele de ceas din nailon, curele de
ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri
digitale, ceasuri electrice, piese pentru ceasuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele pentru ceasuri de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
de ceas, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele de ceas din metal, piele
sau plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele de ceas din Nailon, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele de
ceas din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu curele de încheietură pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu curele din piele pentru ceas, servicii
de vânzare cu amanuntul în legătură cu curele
din plastic pentru ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu curele pentru ceas,
nu din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri mecanice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri digitale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele pentru ceasuri de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele de ceas, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele de
ceas din metal, piele sau plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele de ceas din Nailon, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele de
ceas din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele de încheietură pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele din piele pentru
ceas, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu curele din plastic pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele pentru ceas, nu din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceasuri
mecanice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ceasuri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piese pentru
ceasuri.

───────

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 00088 (111)188561
(151) 09/01/2020
(732) MIHAELA-CARMEN AYASH,

STR. DR. ERNEST DJUVARA
NR. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PASHA HOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00089 (111)188562
(151) 09/01/2020
(732) MIHAELA-CARMEN AYASH,

STR. DR. ERNEST DJUVARA
NR. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AYASH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

CALEA VITAN NR. 215-217,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ORA de Biologie

(531) Clasificare Viena: 03.13.11; 03.13.18;
05.03.11; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03

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

clase:
35. Furnizare de servicii de administrare a
cursurilor, a cursurilor academice pentru instituţii
de învăţământ.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Cercetare ştiinţifică, referitoare la biologie,
servicii de laboratoare ştiinţifice, consultanţă în
domeniul biologie, ştiinţelor biologice, servicii de
dezvoltare în domeniul biologic.

───────

(210) M 2020 00304 (111)188047
(151) 20/01/2020
(732) MANUELA ELENA CONCIOIU,
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(210) M 2020 01556 (111)188415
(151) 27/02/2020
(732) FUNDATIA JUDETEANA PENTRU

TINERET TIMIS SRL, STR. ARIES
NR. 19, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TIMISOARA YOUNG ARTISTS
În conformitate cu Art. 23 alin.(1) al Legii
nr. 84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1033252/22.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

elementului verbal TIMIŞOARA din conţinutul
mărcii solicitate TIMIŞOARA YOUNG ARTISTS.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01622 (111)188630
(151) 02/03/2020
(732) S.C. AXEL & CO IMPORT EXPORT

S.R.L., STR. INFRATIRII NR.
2, JUDETUL ILFOV, COMUNA
BRANESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Axel & co Daruieste
viata casei tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
29.01.13; 07.15.01

(591) Culori revendicate:rosu, gri, 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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
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. (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

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 7, JUDEȚUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
şi cu ridicata prin magazine sau online de
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, materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice, 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 şi chihlimbar.

───────

(210) M 2020 01656 (111)188135
(151) 03/03/2020
(732) SC CONTACT TRIDENT SRL,

STR. GARII NR. 193 C, COMUNA
SCHITU GOLEŞTI, JUDEŢUL
ARGEŞ, SAT LAZARESTI, 117653,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Colorate boutique
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrate la OSIM cu nr. 1034491/23.11.2020,
solicitantul, prin mandatar, nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "boutique".

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 25.01.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz, gri
(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.

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
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neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

INSTITUTE, STR. RUBIN PATITIA
NR. 9, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
S.C. MIND EDUCATION & HEALTH
S.R.L., STR. PĂDURII NR. 16 BIS,
CARTIER PARADISUL VERDE,
JUDEȚUL ILFOV, SAT OSTRATU,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
7463 C), roşu (Pantone 1925 C)

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

35. Coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, căutare de
sponsorizare.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 03147 (111)188070
(151) 13/05/2020
(732) SC LERIDA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 -
381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CUBANELLOS

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri, țigări, vaporizatoare orale
pentru fumători.
35. Managementul și administrarea afacerilor,
publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 03149 (111)188289
(151) 13/05/2020
(732) SC GEOPOL INTERNATIONAL

SRL, STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU NR.
11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010772, ROMANIA

(540)

100% DOSAR DE CANDIDAT

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate politică, servicii de relaţii media.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, emisiuni televizate, emisiuni de
știri (transmisii), comunicare de informații
prin satelit, comunicare de informații prin
televiziune, comunicare de date prin radio,
servicii de comunicare pe internet, comunicare
de informații prin mijloace electronice, servicii de

(210) M 2020 02370 (111)188250
(151) 08/04/2020
(732) ASOCIAȚIA WELLBEING

POVESTEA 
PROGRAMUL

DE TRANSFORMARE 
AL ŞCOLILOR 
DIN ROMÂNIA
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telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producție de emisiuni
de televiziune, emisiuni de radio (planificare),
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, producere de
programe audio, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producția de emisiuni radiofonice.
45. Servicii de informare politică.

───────

(210) M 2020 03152 (111)188068
(151) 13/05/2020
(732) SC LERIDA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 -
381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VIRAGO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, plasturi,
fungicide.
35. Publicitate, administrație comercială,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
servicii de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), managementul și administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2020 03614 (111)188625
(151) 02/06/2020
(732) NEMASE COMPROD SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 278,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

HOTEL MARIKO INN
rustic restaurant pub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.01.04; 25.01.25

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(740) CIPI ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 04513 (111)188096
(151) 01/07/2020
(732) TEODORA-VIRGINIA TRANDAFIR,

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR.
49D-1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TEO TRANDAFIR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste, ziare, almanahuri, tipărituri,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, tratament de text (prelucrare
de texte), gestiunea afacerilor comerciale,
gestiunea proiectelor (lucrări de birou).
38. Difuzarea de emisiuni de radio și TV, inclusiv
prin cablu sau internet.
41. Producție și realizare de programe și
emisiuni radio și TV, divertisment, spectacole.

───────

(210) M 2020 04994 (111)188342
(151) 17/07/2020
(732) TARNITA FOREST LAKE SRL,

STR. ANDREI MURESANU NR. 29,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TARNIŢA FOREST LAKE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.01.01; 05.01.10; 01.15.14;
01.15.24

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, gri

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

39. Transport, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05875 (111)188123
(151) 20/08/2020
(732) DOLY-COM DISTRIBUTIE

S.R.L., STR. VARNAV NR. 29 E,
JUDEŢUL BOTOŞANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

aROMA
(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;

29.01.12
(591) Culori revendicate:grena (Pantone 506

C), galben (Pantone 1345 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile, carne de pui,
carne de curcan, carne de porc, carne de vită,
carne de miel, carne tocată, carne proaspătă,
carne procesată, carne afumată, sărată, uscată,
carne congelată, carne preparată, pateuri din
carne, carne de peşte, carne de crab, carne
de scoici uscate, grăsime din carne de vită
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(pentru alimente), extract din carne, concentrate
din carne, carne prăjită.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne şi cu diverse
preparate care conţin carne.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, ambalare de alimente, ambalare de
carne.

───────

(210) M 2021 03302 (111)188693
(151) 22/04/2021
(732) SATUL INTELIGENT SRL, STR.

INV. ST. STĂNCESCU NR. 90,
SAT ALUNIŞU, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA CORNĂŢELU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Smart Village
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
acoperăminte pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducere şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
ridicata şi amănuntul.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

STRADA ION CAMPINEANU NR.
31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Superb 90

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Ghete, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, cizme pentru sporturi,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, încălțăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), mănuși (îmbrăcăminte),
cizmulițe, îmbrăcăminte de stradă, sandale,
cămăși, pantofi, papuci, pantofi de sport.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, audit
financiar, servicii de agenție de import-export,
facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
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,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de

(210) M 2021 03468 (111)188619
(151) 28/04/2021
(732) SUPERB 90 INCOM S.R.L,
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material publicitar, publicitate radio, închirierea
de standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate.
36. Închirierea bunurilor imobiliare, afaceri
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare).

───────

(210) M 2021 04285 (111)188097
(151) 31/05/2021
(732) TANASE IONUT MANCIU,

STRADA SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
030128, ROMANIA

(540)

M CARE

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.13;
26.13.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis, negru, alb

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

44. Îngrijire paliativă, asistență medicală la
domiciliu, servicii de infirmerie la domiciliu,
servicii de asistență sanitară la domiciliu, servicii
de consiliere medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2021 05504 (111)188283
(151) 22/07/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, 125C,

JUDETUL PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

TERRA DACICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri liniştite.

───────

(210) M 2021 06214 (111)188692
(151) 25/08/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 01.03.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
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(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, galben deschis,
galben închis

(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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06346 (111)188691
(151) 31/08/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PIRAMID

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 06.01.04; 26.01.03

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

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
utilizate la fabricarea de alimente și de băuturi
(conservanți), conservanți pentru alimente,
conservanți folosiți la fabricarea pâinii.
5. Preparate de uz medical, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele.

───────

(210) M 2021 06562 (111)188690
(151) 09/09/2021
(732) SC EDIA PRO CREMENTUM

SRL, STR. MIKSZATH KALMAN
NR..49, AP.1, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400503, CLUJ,
ROMANIA

(540)

upriserz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#fd812c), galben (HEX #eeb902),
negru (HEX #211106)

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06741 (111)188064
(151) 17/09/2021
(732) MACKENZIE CAPITAL ADVISORY

SRL, STRADA JIULUI, NR. 142,
MANSARDA, CAMERA 3, AP.22,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013217,
ROMANIA

(540)

iuno.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de memento pentru întâlniri (lucrări
de birou), servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, marketing
destinat unui anumit scop, marketing direct,
marketing digital, marketing pe internet,
publicitate și marketing.
44. Consiliere cu privire la diete și nutriție,
consiliere legată de nutriție, consultanță legată
de nutriție, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, consultanță în nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție

───────

(210) M 2021 07593 (111)188446
(151) 20/10/2021
(732) RAMONA FLORINELA NEAGU,

STRADA SMARANDA BRAESCU
NR. 4, BL. 2C, SCARA 3, ETAJ 3,
AP. 40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SIXTY 7 BAKERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie, ciocolată şi deserturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată, produse apicole, glazuri dulci şi
umpluturi, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
şerbeturi, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, faină şi preparate din cereale,
produse de patiserie şi cofetărie, torturi,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, alimente semipreparate şi snack-
uri respectiv: biluțe de brânză (snackuri),
snacksuri răsucite cu gust de brânză, snacks-
uri crocante pe bază de pâine, grisine subțiri,
grisine groase, produse de cofetărie, ciocolată
şi deserturi, cozonac, panettone (produs de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), preparate coapte şi drojdie,
amestecuri preparate de patiserie, nuga de
casa, produse de patiserie congelate, pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, biscuiţi cu
fructe, prăjituri cu fructe, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie cu fructe, îngheţate
comestibile de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și online
în legătură cu produse de cofetărie, patiserie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie și patiserie, publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210) M 2021 07702 (111)188689
(151) 25/10/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI SRL,

STRADA GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 16, PARTER,
CAMERA 4, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

M MATEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12; 26.02.01

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

clase:
33. Vinuri roşii.

───────

(210) M 2021 07716 (111)188688
(151) 26/10/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industriala Manea Simona-Elena,
STR. REZERVELOR NR. 64, BL. 2,
ET. 6, AP. 81, SAT DUDU, COMUNA
CHIAJNA, SAT DUDU, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

delta DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
11. Echipament pentru răcire si inghetare,
echipament pentru incalzire, ventilare,
climatizare si purificare ( ambient), echipamente
de gătit, incalzit, răcit si conservat, pentru
alimente si băuturi, instalatii sanitare, alimentare
cu apa si echipamente de salubritate, aparate
de distribuire a apei, instalatii de uscare, aparate
pentru incalzire si uscare personala, arzatoare,
boilere si incalzitoare, accesorii de reglare
si siguranța pentru instalatii de apa si gaz,
ansambluri de gătit, plite, plite incorporate, hote
de evacuare ( hote de bucătărie), hote de
aerisire, lavoare individuale, lavoare sub forma
de cădite, bai de abur, saune si spa-uri, masti
de toaleta cu lavoar incorporat, robinete pentru
lavoare, chiuvete pentru baie, cabine de dus,
paravane pentru cabine de dus.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști: pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

34

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrata, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan şi lut.

in legătură cu obiecte de iluminat), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicată în
legătură cu veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicată în legătură cu pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicată în legătură cu uși.
porii, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de fierărie, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicată în legătură cu feronerie
nemetalica, statuete, figurine, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, mobilă și mobilier, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, umerașe și cuiere pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), mobilier de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicată în
legătură cu piatră, roca, argilă și minerale,
lemn, gresie, faianța, parchet, covoare, învelitori
de pardoseală, decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicată
în legătură cu accesorii de baie, chiuvete, căzi,
obiecte sanitare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare, instalații
sanitare și de baie și accesorii sanitare,
echipamente de gătit, încălzit, racii și conservat,
pentru alimente și băuturi, șemineuri.

───────

35. Asistenta in afaceri, management si servicii
administrative (cu excepția asistentei in
afaceri, management si servicii administrative
in legătură cu obiecte de iluminat), servicii
de publicitate, marketing si promovare (cu
excepția serviciilor de publicitate, marketing si
promovare in legătură cu obiecte de iluminat),
servicii de comenzi online (cu excepția
serviciilor de comenzi online in legătură cu
obiecte de iluminat), furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri
si servicii (cu excepția furnizării unei piețe
online pentru cumpărătorii si vânzătorii de
bunuri si servicii in legătură cu obiecte de
iluminat), realizarea de târguri si expoziții virtuale
online, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri si spectacole in scopuri comerciale,
promotionale si publicitare ( cu excepția realizării
de târguri si expoziții virtuale online, organizării
de evenimente, expoziții, târguri si spectacole in
scopuri comerciale, promotionale si publicitare

20. Mobilă şi mobilier, scări şi trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamente şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, afişaje, standuri
şi indicatoare, nu din metal, articole pentru
organizarea hainelor, balansoare (mobilier),
bănci, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), bufeturi, birouri, poliţe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, canapele,
comode, corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), divane, dulăpioare, dulapuri de
bucătărie, elemente de mobilier, etajere, grilaje
pentru semineuri (mobilier), jaluzele de interior
şi accesorii pentru perdele şi jaluzele de interior,
mese, mese pentru gradină, paturi, noptiere,
fotolii, scaune, mobilier de bucătărie, mobilier de
baie, mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub forma de mobilier, mobilier pentru
exterior, oglinzi (mobilier), rame pentru oglinzi,
mobilier pentru dormitor, prefecții pentru mobilier,
mobilier pentru computer, uşi pentru mobilier,
mobilier pentru depozitare, sertare pentru
mobilier, mobilier din plastic pentru gradină,
mobilier pentru camera de zi, mobilier pentru
casa, birou şi gradină, mobilier pentru curtea
interioară, mobilier pentru zona de relaxare,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, dulapuri
pentru baie incluzând lavoare.
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(210) M 2021 08281 (111)188417
(151) 18/11/2021
(732) COMPANIA MUNICIPALĂ

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

(540)

TERMO ALERT

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

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

clase:
9. Aplicaţie informatică, descărcabilă.

───────

(210) M 2021 08773 (111)188448
(151) 09/12/2021
(732) ZEST FOOD SRL, CALEA

BUCURESTI NR. 345, COMUNA
JOIŢA, JUD. GIURGIU, SAT JOIŢA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

ZEST PIZZA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.16

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza refrigerată, pizza
congelată
39. Servicii de livrare, servicii de livrare de pizza.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite de
pizzerii, servicii de pizzerie cu servire la pachet,
servicii de bufet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii contractuale de alimentație, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de alimentație publică, pregătirea și furnizarea
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de restaurante fast-food.

───────

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

înregistrată cu nr. OSIM 1009081/29.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”TERMO ALERT”.
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(210) M 2022 00003 (111)188687
(151) 03/01/2022
(732) CLARA MIHAELA POPESCU,

STR.GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR.9, AP.3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010772,
ROMANIA

(540)

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

clase:
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, agenții
de import-export, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic, cu
excepţia serviciilor referitoare la produsele din
clasa 32, respectiv, bere.

───────

(210) M 2022 00043 (111)188340
(151) 05/01/2022
(732) GOOD PRODUCTIONS SRL,

CALEA MANASTUR NR. 42 B,
JUDETUL CLUJ, MUN. CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Meet the Mayor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea, coordonarea şi realizarea
de evenimente şi manifestări culturale,
sociale, educative şi caritabile, organizarea
de evenimente private cu scop cultural şi
educativ, organizarea de dezbateri culturale,
servicii educaţionale și de instruire, organizare
de webinare cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de reprezentații în direct,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
seminarilor si colocviilor, organizarea de expoziţii
pentru scopuri culturale sau educaţionale.

───────
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(210) M 2022 00082 (111)188367
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR.23,
ET.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PHOTO RUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
16.03.01

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

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

───────

(210) M 2022 00083 (111)188368
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR.23,
ET.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest 5K GRAND PRIX
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1014853/24.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "Bucharest 5K" şi "GRAND PRIX".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.07.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiţii de alergat
şi niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

───────
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(210) M 2022 00084 (111)188369
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest 10K GRAND PRIX
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 300932/19.05.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Bucharest" "10K" "GRAND PRIX".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiţii de alergat
şi niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

───────

(210) M 2022 00086 (111)188370
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest HALF
MARATHON GRAND PRIX

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

cu nr. OSIM 300933 din data 19.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
Bucharest, HALF MARATHON, GRAND PRIX.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiții de alergat
și niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.
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(210) M 2022 00087 (111)188371
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

nr. OSIM 300929/19.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: „Bucharest” și “ROAD RUNNING”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2022 00109 (111)188402
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CARE-I FAZA?

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment,  activităţi  sportive  şi  culturale,
toate aceste servicii în legătură cu competițiile de
alergare.
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electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00111 (111)188403
(151) 09/01/2022
(732) SC PROSPERYA FINANCIAL

MANAGEMENT SRL, STR.
GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 11, ET. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ICONIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de informații
despre telecomunicații, servicii de agenție de
presă, furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educate, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment tv,
distribute de filme, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, altă decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informații despre
divertisment, producti de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microflimare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabila, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilitator de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea,camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2022 00121 (111)188451
(151) 10/01/2022
(732) EMAGIC LIVE, STR.LOUSI

BLANC 8, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JazzAwake
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizarea
spectacolelor, organizare de conferințe,
organizare de cursuri, organizare de spectacole
(servicii de impresariat), organizare de
petreceri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
activități didactice, organizare de activități
recreative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de divertisment muzical,
organizare de interpretări muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
concursuri (divertisment), organizare de
seminarii educative, organizare de producții
teatrale, organizare de competiții educative,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de spectacole în
direct, organizare de servicii de divertisment,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de comedie,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
și coordonare de convenții, organizare și
prezentare de spectacole, organizare de ateliere
și seminare, administrare (organizare) de
activități culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare și coordonare
de concerte, organizare de spectacole de

divertisment, organizarea și conducerea de
conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de concerte de muzică
pop, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de spectacole muzicale în
direct, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, organizare de spectacole în scopuri
educative, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
de competiții în scopuri culturale, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
servicii de festivaluri muzicale, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, coordonare de
festivaluri de film, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, concerte muzicale
pentru radio, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, rezervare de
bilete la concerte, rezervare de locuri la concerte,
închiriere de săli de concerte, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, regie de spectacol,
planificarea de spectacole, spectacole muzicale
live, producție de spectacole, producție de
spectacole scenice, producție de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producția de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, producție de spectacole
în direct, rezervări pentru spectacole de
divertisment, producție de spectacole și filme,
producție de spectacole de comedie, închiriere
de săli pentru spectacole, prezentări de
spectacole în direct, rezervare de locuri pentru
spectacole, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, servicii de rezervare de bilete
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pentru spectacole, producție de spectacole de
divertisment cu instrumentiști.

───────

(210) M 2022 00143 (111)188636
(151) 11/01/2022
(732) DEIAN NICOLICI, STR. NICOLAE

LABIS NR. 15, JUDETUL ILFOV,
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WHEELOVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
26.01.03

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

45. Servicii de rețele de socializare on-line.
───────

(210) M 2022 00150 (111)188620
(151) 11/01/2022
(732) IMPULSE DESIGN SRL, STR.

LACUL PLOPULUI 10, BLOC V7,
SC.1, ET. 3, AP. 13, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIN INIMĂ PENTRU
SECTORUL NOSTRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.01; 27.07.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
032C), mov (Pantone 526C), verde
(Pantone 360C)

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

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

───────

(210) M 2022 00159 (111)188127
(151) 12/01/2022
(732) ASOCIATIA ZI DE BINE, SOS

COLENTINA NR. 62, BL. 104,
SC. B, ET. 5, AP. 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZI de BINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00190 (111)188341
(151) 12/01/2022
(732) CIFIN ADVISING SRL, STR

STIRBEI VODA, NR. 32D, ETAJ 1,
AP.11, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

HUB BLE WE BRING
IDEAS TO LIFE BOOSTING

LOCAL ENTERPRISE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.05.10;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(HEX#104367), albastru deschis
(HEX#088bb3), alb (HEX#ffffff)

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, asistență
comercială în managementul afacerilor,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență în conducerea afacerilor,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență

în materie de management, asistență în
materie de management privind afacerile,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
administrării afacerilor, servicii de intermediere
comercială, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii de consultanță în materie de organizare
și management al afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri.
42. Administrare de servere de la distanță,
analiza sistemelor informatice, servicii de
consultanță în materie de analiză a sistemelor
informatice, proiectare, creare și programare de
pagini web, servicii în domeniul managementului
proiectelor informatice, actualizarea paginilor
web pentru terți, dezvoltare de rețele informatice,
servicii it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații.

───────
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(210) M 2022 00207 (111)188442
(151) 13/01/2022
(732) ELENA-CATHERINE

RĂDULESCU, STR. CÂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 64, BL. 34A,
SC. B, ET. 7, AP. 74, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
BOGDAN-EMILIAN MINEA, STR.
CONSTANTIN TITEL PETRESCU
NR. 6, BL. C38, SC. A, ET. 4, AP.
27, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CHRONO RALLY CLUB

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

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1a1a1a), portocaliu (HEX #ff6600),
roşu (HEX #ff2d2d), verde (HEX
#69d200)

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

STR. ZĂRII NR. 9, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050461, ROMANIA

(540)

SIP THERMOVISION SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, materiale
înregistrate.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2022 00285 (111)188372
(151) 17/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MARATONUL
INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

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

înregistrată cu nr. OSIM 300930/19.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: „MARATONUL”,
„INTERNAȚIONAL” și „BUCUREȘTI”.

(210) M 2022 00215 (111)188366
(151) 13/01/2022
(732) SIP THERMIVISION S.R.L.,
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
aceste servicii în legătură cu competițiile de
alergare.

───────

(210) M 2022 00305 (111)188339
(151) 17/01/2022
(732) FONDUL NATIONAL DE

GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU INTREPRINDERILE
MICI SI MIJLOCII SA IFN, STR.
ȘTEFAN IULIAN NR. 38, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AGROIMMINVEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Activităţi de creditare (acordarea din
fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi
asumarea angajamentelor de garantare a
creditelor şi a altor instrumente de finanţare
a entităţilor), afaceri financiare, investiţii de
capital, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă financiară în
ceea ce priveşte debitele, evaluare financiară,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
studii financiare, servicii financiare, împrumuturi
în rate, împrumuturi (finanţare), servicii de
garanţii.

───────

(210) M 2022 00309 (111)188504
(151) 17/01/2022
(732) SC PICK ME SRL, STRADA

AGRICULTORI NR. 79,
BUCURESTI, 021484, ROMANIA

(540)

ȘCOALA PRIMARĂ
Pick Me Academy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
02.09.14; 26.01.01; 26.01.14; 05.07.13;
05.01.05; 09.07.22; 20.07.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#293673), alb (HEX #ffffff), rosu (HEX
#D22333)

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

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

───────
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(210) M 2022 00416 (111)188160
(151) 20/01/2022
(732) S.C. B.D.G IMPORT SRL, STR.

TURDA NR.125, BL.3,SC.1, ET.8,
AP.32, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

B.D.G. I M P O R T

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
02.01.01; 11.03.01; 19.07.01

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00418 (111)188200
(151) 20/01/2022
(732) DANIEL ALEXANDRU STAN, SOS.

STEFAN CEL MARE, NR.4, BL.14,
SC.B. ET.2, AP.45, BUCURESTI,
030128, ROMANIA

(540)

CENTRAL SLO7S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.10; 25.01.19; 29.01.12

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 00432 (111)188176
(151) 21/01/2022
(732) GRAMA TECHNOLOGIES INOV

SRL, STR. ȘTIRBEI VODĂ NR.
154, BLOC 26 A, ETAJ 4, AP. 16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010121,
ROMANIA

(540)

RAPID EXPERT
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 07.01.24; 14.07.09

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00c2c9), portocaliu (HEX #ff9b1e), alb
(HEX #ffffff), negru (HEX #000000)

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software și platforme
digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele de
comunicare, software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă pentru comenzi și livrare de
alimente, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente.
35. Publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, intermediere de contracte (pentru
terți), organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, prezentare
de bunuri si servicii, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comenzi online computerizate, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale,
publicitate, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,

promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovarea
de bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de carduri de reduceri, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
organizarea și managementul afacerilor, inclusiv
administrarea personalului, servicii de consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii de cercetare și
analiză de piață, servicii de analiză și cercetare
de piață, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de cercetare și informații
în domeniul afacerilor, servicii de analiza si
cercetare a pietei, servicii de cercetare și
informații în afaceri.
38. Transmisie de informații digitale, transmisie
de informații online, transmitere de informații
prin calculator, comunicare de informații prin
calculator, servicii de transmisie electronică de
informații, transmitere de informații prin mijloace
electronice, furnizare de informații privind
comunicațiile media, comunicare de informații
prin mijloace electronice, telecomunicații de
informații (inclusiv pagini web), transmisie de
informații prin mijloace electronice, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmitere
de date, mesaje și informații, transmitere de
informații în scopuri de afaceri, furnizarea
accesului utilizatorilor la informații pe internet,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, transmisie de mesaje,
informații și imagini asistată de calculator,
furnizarea accesului multiplu la rețelele globale
de informații computerizate pentru transferul
și difuzarea unei game largi de informații,
furnizarea accesului la informații prin intermediul
rețelelor de date, furnizarea accesului la site-uri
într-o rețea electronică de informații, transmisie
de informații din baze de date prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, transfer de informații
și de date prin servicii online și pe internet,
furnizarea accesului la o rețea globală de
calculatoare pentru transferul și difuzarea de
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informații, transmisie și recepție (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmitere de date
și de informații prin intermediul calculatoarelor
și al mijloacelor electronice de comunicare,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online care
conțin informații despre diverse subiecte, servicii
de telecomunicații.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii tehnologice științifice, cercetare tehnică
referitoare la sisteme de identificare automată,
cercetare tehnică referitoare la sistemele de
numerotare automată, cercetare și dezvoltare
de produse noi pentru terți, cercetarea și
dezvoltare de produse noi, teste de control
al calității, consultanță în materie de control
al calității, testare de control al calității
pentru produse, realizare de teste de control
al calității, servicii de analiză industrială,
servicii de analiză și cercetare industrială,
servicii de cercetare industrială, cercetare
științifică și industrială, servicii de cercetare
industrială asistată de calculator, furnizare
de informații despre servicii de analize și
cercetare industrială, furnizare de informații
online despre servicii de analize și cercetare
industrială, servicii pentru proiectarea industrială
de calculatoare, servicii de proiectare tehnică
industrială, servicii de autentificare, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de autentificare de date transmise prin
telecomunicații, servicii de control de calitate
și de autentificare, servicii de autentificare a
utilizatorilor prin tehnologie blockchain, servicii
de autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de autentificare
(control) de date transmise prin telecomunicații,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind

tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, actualizarea programelor de calculator,
întreținerea programelor de calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, servicii de analiză a programelor de
calculator, actualizare și adaptare a programelor
de calculator în funcție de cerințele utilizatorilor.

───────

(210) M 2022 00444 (111)188578
(151) 09/02/2022
(732) RABORDAS S.R.L., STR. BÂRSEI

NR. 2L1, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

cliniqA by dr. Radu Bordaș

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 01.01.02; 01.01.10

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), auriu (Pantone 871
C)

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, instrumente medicale
prevăzute cu laser, instrumente laser de uz
medical, instrumente medicale care intră în
contact temporar cu corpul uman, instrumente
medicale care sunt introduse în interiorul
corpului uman, dispozitive pentru alăptarea
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bebelușilor, dispozitive contraceptive, dilatatoare
uretrale, dilatatoare uterine, dilatatoare vaginale,
dilatatoare ginecologice, contraceptive (altele
decât cele chimice), cupe menstruale,
articole pentru alăptarea bebelușilor, proteze
periuretrale, implanturi artificiale, implanturi
biodegradabile, implanturi chirurgicale artificiale,
implanturi chirurgicale (din materiale artificiale),
implanturi chirurgicale confecționate din
materiale artificiale, implanturi chirurgicale
formate din materiale artificiale, implanturi
contraceptive, stenturi uretrale implantabile,
stenturi uretrale sub formă de suporturi
chirurgicale.
35. Gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare a costurilor medicale,
servicii de transcriere medicală, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, ambulatorii, consiliere genetică,
consiliere în materie de sănătate, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de sănătate,
evaluarea controlului greutății, evaluarea riscului
asupra sănătăţii, furnizare de informații în
materie de sănătate, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
orientare dietetică și nutrițională, planificare
familială, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii consultative privind controlul
greutății, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii de
asistență la naștere, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul alăptării,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea
pierderii în greutate, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de gestionare a greutății,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de masaj pentru femei
gravide, servicii de îngrijire postnatală pentru
femei, servicii de terapie, servicii medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
obstetrice, servicii oferite de clinici medicale,
servicii terapeutice cu celule stem, studii de

evaluare a riscului privind starea de sănătate,
studii de evaluare a sănătății.

───────

(210) M 2022 00506 (111)188203
(151) 26/01/2022
(732) IVITEB SOLUTIONS SRL, SOS.

GIURGIULUI NR. 157, JUDETUL
ILFOV, JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

iviteb
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi proiectare, analize industriale, cercetare
industrială şi design industrial, de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2022 00510 (111)188326
(151) 26/01/2022
(732) ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL, POPA
SAVU NR.15, CORP B, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011431,
ROMANIA

(540)

TURQUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.

───────
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(210) M 2022 00525 (111)188249
(151) 28/01/2022
(732) SC LABORATOARELE REMEDIA

SRL, STR. PAPUSOIULUI NR.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

LIPICIOSII

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, supe și baze de supă, extracte din carne.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie îngheţate)
și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere, propolis, faguri de albine, de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru coapt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, aperitive
(tartine), aperitive pe bază de făină, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, baghete umplute,
baozi (chifle umplute), amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, alimente cu paste la
conservă, biscuiți cu aromă de plante.

───────

(210) M 2022 00576 (111)188595
(151) 28/01/2022
(732) TOAMNA S.R.L., STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 68, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL PROPERTY
S.R.L., STR. NICULAIE SEBE NR
5, BL. S24, AP. 21, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030405, ROMANIA

(540)

manini

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 10.03.10; 24.15.01

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

clase:
28. Jucarii inteligente, jucării, jucării muzicale,
jucării electronice, pistoale (jucării), titireze
(jucării), vehicule (jucării), jucării gonflabile,
fluiere (jucării), jucării vorbitoare, păpuși (jucării),
jucării-balansoar, jucării zornăitoare, jucării
umplute, drone (jucării), jucării flexibile, jucării
antistres, jucării modulare, jucarii de desenat,
jucării cu baterii, jucarii pentru sugari, jucării
pentru cadă, jucării cu apă, jucării de baie,
capse detonante (jucării), discuri zburătoare
(jucării), jucării pentru păsări, jucării pentru pisici,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării de
lemn, jucării cu radiocomandă, jucării pentru
animale, jucării din lemn, jucării pentru copii,
jucării cu balansare, jucării cu telecomandă,
jucării pentru câini, jucării din pânză, jucării de
construit, seturi de jucării, puzzle-uri (jucării),
jucării de împins, jucării de călărit, jucării de
pluș, jucării pentru apă, machete auto (jucării),
jucării din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării de
tras, jucării mobile suspendate, căluți-balansoar
(jucării), jucării electronice didactice, jucării din
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țesături, jucării acționate mecanic, jucării pentru
bebeluși, jucării electronice teleghidate, jucării
cu resorturi, perne umplute (jucării), jucării
cu pușculițe, jucării de bambus, telecomenzi
pentru jucării, titireze ca jucării, jucării de
nisip, zmeie ca jucării, jucării cu cheiță, jucării
cu roți, jucării de exterior, jucării mobile de
agățat pentru pătuț (jucării), jucării gonflabile de
călărit, jucării gonflabile de baie, capse pentru
pistoale (jucării), baloane de săpun (jucării),
jucării nemotorizate pentru călărit, jucării care
fac zgomot, jucării pentru copii mici, jucării
pentru animale domestice, machete de structuri
(jucării), jucării comercializate la set, machete de
clădiri (jucării), jucării gonflabile pentru piscină,
machete de mașini (jucării), jucării zburătoare
cu telecomandă, jucării hopa-mitică gonflabile,
machete de animale (jucării), figurine de acțiune
(jucării), elemente de construcții (jucării), puști
cu aerosoli (jucării), jucării electrice de acțiune,
jucării de acțiune electronice, jucării utilizate
în piscine, jucării legate de magie, avioane
cu catapultă (jucării), blocuri de construcție
(jucării), jucării acționate prin manetă, blocuri
de asamblare (jucării), jucării care se suprapun,
jucării din pluș inteligente, covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, dispozitive de
făcut zgomot (jucării), jucării din plastic pentru
baie, machete sub formă de jucării, jucării cu
cheiță (din metal), jucării pentru cărucioare de
copii, jucării pentru groapa cu nisip, pistoale
cu aer comprimat (jucării), jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru animale de companie,
jucării de acțiune cu baterii, jucării adaptate
pentru activități educative, jucării robot care
se transformă, jucării cu cheiță (din plastic),
mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jucării gonflabile din cauciuc subțire, triciclete
pentru copii mici (jucării), covoare de joacă
puzzle (jucării), bastoane luminoase cu leduri
(jucării), jucării de mestecat pentru papagali,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, palme de
aplaudat (jucării sonore), jucării gonflabile sub
formă de bărci, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării cu roți acționate prin pedale, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
mașini pentru jocuri de pinball (jucării), jucării
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării cu
activități multiple pentru bebeluși, jucării-centru
de activități pentru copii, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării de construit care se îmbină.
35. Promovarea vânzărilor, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online

computerizate, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
marketing direct, marketing digital, marketing
promoțional, campanii de marketing, marketing
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, promovarea
afacerii (publicitate), servicii promoționale
comerciale, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
publicitate, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste, organizarea de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate și marketing, publicitate
prin corespondență, agenții de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate pe
taxi, publicitate cu răspuns direct, servicii
promoționale de publicitate, publicitate directă
prin poștă, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate și reclamă, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, promovarea
comercială, promovare computerizată de
afaceri, servicii pentru promovarea exporturilor,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și
de promovare, promovare de produse prin
influeceri, promovarea serialelor (filme) pentru
terți, promovare de târguri în scop comercial,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de competiții și evenimente sportive, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet.

───────
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(210) M 2022 00617 (111)188191
(151) 28/01/2022
(732) MODERN MARKET PLACE SRL,

STRADA MIHAIL ANDRICU NR.
3, BL. B1, ET. 1, SAT SARULESTI
GARA, JUDEȚ CĂLĂRAȘI,
SARULESTI, 500113, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

DELINY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase,
închizători pentru bluze/închizători pentru fixarea
rochiei pe corp, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), pandantive, altele decât cele
pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru
brelocuri, brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanţuri).
fructe artificiale, aplicații (mercerie), flori
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
mărgele, altele decât pentru confecționarea
bijuteriilor, funde pentru păr, brasarde/
banderole de braț (accesorii de îmbrăcăminte),
broșe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), pandantive, altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei
sau lanțuri pentru brelocuri, cordoane pentru
îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
fanoane pentru corsete/oase de balenă pentru
corsete, articole decorative pentru păr, borduri
pentru îmbrăcăminte, panglici elastice, broderie/
articole ornamentale (broderie), benzi elastice
pentru susținere, ocheți pentru îmbrăcăminte,
păr fals, închizători pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănașe (dantelărie),
volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie

cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepția ațelor, panglici de
mercerie, funde de mercerie, elastice de
păr, agrafe de păr/ace de păr, ace pentru
ondularea părulu, agrafe de păr/clame de
păr, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice și neelectrice, altele decât ustensilele
manuale, ornamente pentru pălării, benzi pentru
pălării, petice termoadezive pentru repararea
articolelor textile, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), benzi
de prindere cu scai și puf, dantelă pentru
borduri, mamente din dantelă/pasmanterie,
monograme pentru marcarea lenjeriilor/numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), panglici pentru păr, panglici
și funde, nu din hârtie, pentru împachetarea
cadourilor, ornamente pentru pantofi, catarame
pentru pantofi, broderie cu fir de argint,
paiete pentru îmbrăcăminte, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru cicliști,
peruci, șireturi de lână, coronițe din flori
artificiale, închizători cu fermoar/fermoar.

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament şi de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,

27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri, materiale din hârtie
pentru pereți, materiale din plastic pentru pereți,
materiale pentru pereți din materiale textile,
articole decorative pentru perete (netextile),
borduri pentru tapet, căptușeli capitonate pentru
tavanele existente, covoare de lână lucrate
manual, tapet din material textil, tapet izolator
pentru pereți, tapet de plută, tapete cu strat de
material textil, tapete de plastic, tapiserii murale,
cu excepția celor din materiale textile, covoare,
carpete și preșuri, acoperiri antiderapante de
pardoseală pentru utilizare la scări, acoperiri cu
proprietăți izolante pentru pardoseli, covorașe
din hârtie pentru baie, covoare care acoperă
doar o parte din podea, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, căptușeli de rășină
din vinil pentru pardoseli, dale din linoleum,
dale de pardoseală din plută, dale de plută,
învelitori de gazon artificial, linoleum, linoleum
destinat utilizării la acoperirea podelelor, material
antialunecare pentru utilizare sub acoperirile
de pardoseală, material antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, învelitori pentru
pardoseli.
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jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume şi pentru petreceri, de exemplu, măşti
de carnaval, pălării de petrecere din hârtie,
confeti, tuburi cu confeti şi pocnitori cu surprize
specifice crăciunului, instrumente de vânătoare
şi de pescuit, de exemplu, undiţe de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, momeli,
fluiere pentru vânătoare, echipamente pentru
diverse sporturi şi jocuri, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
mingi pentru jocuri, haltere, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf) / unelte pentru remedierea găurilor din
gazon (accesorii de golf), păpuşi, biberoane
pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de

păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, domino, table de dame, drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile dejoacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării
de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele dejoacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame ataşate,
legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
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(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zăpadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de surf, plăci de surf, piscine (articole dejoacă),
centuri de înot, veste de înot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case
de jucărie pentru copii, cochilii de protecţie
pentru sport, etichete pentru genţi de golf,
sănii pentru scheleton, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele
de companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini
pentru jocuri video, aripioare de înot, schiuri
de apă, zăpadă artificială pentru pomii de
crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun, jocuri
de construcție, suporturi de lumânări pentru
pomii de crăciun, păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
dame (jocuri), jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepția instalațiilor, lumânărilor și
produselor de cofetărie, pălării din hârtie pentru
petreceri, jocuri de societate, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuție (jucării),
aparate pentru exerciții fizice, baloane pentru
petreceri, mingi/bile de joacă, cărți de joc, jucării
de plus, jucării de pluș cu păturică atașată,
păpuși marionete, rachete/bâte pentru jocuri,
automate (mașini de jocuri), globuri de zăpadă,
ursuleți de plus, jucării carusel pentru pătuțuri,
mașini de jucărie, cochilii de protecție pentru
sport, etichete pentru genți de golf, roboți de
jucărie, jucării, folii de protecție adaptate pentru
ecrane pentru jocuri portabile, baloane pentru
jocuri, jucării pentru câini, imitații de oase ca
jucării pentru câini, bride pentru corzi pentru schi
acvatic, lanterne de jucărie (nefuncționale), genți
de pescuit, genți pentru schiuri, genți de bowling,
genți pentru mulinete, genți pentru skateboard-
uri, genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf, genți
adaptate articolelor de sport, suporturi pentru
genți de golf, genți pentru mingi de fotbal, genți

pentru mingi de lacrosse, genți pentru crose
de lacrosse, etichete pentru gențile de golf,
huse adaptate pentru genți de golf, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți pentru crose de hochei pe gheață, genți
pentru crose de golf, cu sau fără roți, etichete
din piele pentru genți pentru crose de golf,
genți adaptate special pentru consolele de jocuri
video de mână, curele pentru exerciţii pentru
abdomen, curele pentru picior pentru plăci cu
vele, curele pentru de surfing, curele pentru plăci
de surf, curele pentru plăci cu vele, curele de
prindere pentru plăci de bodyboarding, curele
abdominale adezive, electrice, pentru stimulare
musculară nemedicinale, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole
de joacă, aeromodele, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, corturi de joacă,
tobogane, triciclete (articole de joacă), trotinete,
patine cu role în linie, accesorii de protecție
pentru coate pentru practicarea patinajului,
aparate de interior pentru fitness, veste de
protecție pentru arte marțiale, skateboarduri,
sănii, ringuri de box, protecții de corp pentru
sport, prăștii, pompe pentru mingi, platforme
pentru exerciții, patine, parașute de rezistență
pentru antrenament fizic, piscine gonflabile
pentru agrement, mingi de sport, jocuri sportive,
leagăne pentru yoga, echipament pentru înot,
scaune de joc interactive pentru jocuri video,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
antistres din materiale maleabile, joystick-uri
pentru jocuri video, console de jocuri, console
portabile pentru jocuri video, controlere pentru
console de jocuri, gute de pescuit, lansete
de pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
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jocuri muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei,
jocuri de manipulare, jocuri de petrecere, jocuri
video individuale, jocuri video portabile, jocuri
electronice portabile, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, muştiucuri pentru suporturile
de ţigări, instrumente de curăţat pipele de tutun,
maşini de buzynar pentru rularea ţigărilor, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, cutii pentru
tutunul de prizat, muştiucuri din chihlimbar pentru
suporturile de trabucuri şi ţigări, borcane de
tutun, pungi cu tutun.

───────

(210) M 2022 00684 (111)188168
(151) 31/01/2022
(732) ROGA STEEL SRL, STR.

REPUBLICII, NR.36, JUDEȚ
CONSTANȚA, EFORIE SUD,
900242, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

1ST CAFE ESPRESSO
BAR COFFEE TO GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.17;
26.01.04

mulinete pentru pescuit, plase pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, monturi paternoster
pentru pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
momeală de pescuit (sintetic), juvelnice (unelte
de pescuit), nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), instrumente de pescuit, gută
pentru pescuit, mincioguri pentru pescarii cu
undița, undițe de pescuit, cutii de ustensile
pentru pescuit, accesorii de mobilier pentru
păpuși (jucării), accesorii pentru haine de
păpuși (jucării), animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
joacă pentru interior pentru copii, aparate de
joacă folosite în creșele de copii, aparate de
zbor de jucărie, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării inteligente, jucării modulare, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucării muzicale,
jocuri electronice, jocuri go, jocuri mecanice,
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de baruri.
───────

(210) M 2022 00687 (111)188400
(151) 31/01/2022
(732) IONESCU ALINA BOUTIQUE

DES PERLES INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR. SPORTULUI,
NR. 6B, SAT TAMASI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ROMANIA

(540)

BOUTIQUE DE PERLES
FINE JEWELRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
17.02.02; 29.01.05; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX#e6e0e2),
violet (HEX#7043af)

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

14. Bijuterii.
───────

(210) M 2022 00706 (111)188501
(151) 01/02/2022
(732) ASOCIATIA CETATEAN DE

TRAIAN, STR. DIMITRIE
DINICU, NR.66, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300696, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cetățean de TRAIAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
cursuri de pregătire în industria turismului.

───────
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(210) M 2022 00916 (111)188433
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRDFF Revista română
de drept financiar și fiscal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 26.04.18; 26.04.22

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

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

58

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

───────

(210) M 2022 00943 (111)188434
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, ROMANIA

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

(540)

RRMADR Revista română
de mediere și ADR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 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, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine

din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite),
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate din hârtie sau carton, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
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38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00944 (111)188435
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI NR. 16, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

RRAP Revista română
de achiziții publice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 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, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
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publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite),
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate din hârtie sau carton, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,

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

───────

(210) M 2022 00945 (111)188436
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRDC Revista
română de drept civil

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
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din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).

38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────
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(210) M 2022 00946 (111)188437
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRDP Revista română
de drept public

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

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

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

───────

(210) M 2022 00947 (111)188438
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRDPP Revista română de
drept penal și procesual penal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte

publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
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de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00949 (111)188439
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRCPI Revista
română de cadastru și
publicitate imobiliară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
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publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,

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

───────

(210) M 2022 00950 (111)188440
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RRDM Revista română
de dreptul mediului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.

───────

(210) M 2022 00951 (111)188441
(151) 08/02/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BJ Buletinul
JURISPRUDENȚEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative,
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manuale, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate din hârtie sau carton, reviste generaliste
(tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de transmisie.

41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, închirierea de software, design și
dezvoltare de software, găzduire de webloguri,
găzduire de conţinut digital, găzduire de conținut
educațional multimedia, servicii de proiectare,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, furnizare de
software nedescărcabil online, programare de
software pentru publicitate online.

───────

(210) M 2022 00966 (111)188055
(151) 09/02/2022
(732) ALEXANDRU BOGDAN ALMASI,

BD IULIU MANIU NR. 55, BL. 17
SC. F ET. 5 AP. 233, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ASSETTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare, servicii
de depunere în casete valorice, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, servicii de
evaluare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00968 (111)188054
(151) 09/02/2022
(732) ALEXANDRU BOGDAN ALMASI,

BD. IULIU MANIU, NR. 55, BL. 17,
SC. F, ET. 5, AP. 233, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ISTOCESCU & VINTILA SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI, BD. GENERAL
GHEORGHE MAGHERU NR. 32-36,
SC C ET. 2 AP. 9, BUCURESTI
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

ASSETO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 00995 (111)188428
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
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viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru

mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
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vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),

cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
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de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software

pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descărcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
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comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software

pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
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software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor

de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
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software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor

securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
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vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori

mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
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descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje

pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
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pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii

de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
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de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de  distilare,  aparate  de  distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru

automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete*,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
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nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi  pentru  ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
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clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),

mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
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mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului

pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
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altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,

software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
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media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descărcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software

care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
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software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web

(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
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realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru

sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
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documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-

rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
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informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,

descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele  de  design  grafic  descărcabile  folii de
protecție  pentru  tablete,  folii  de  protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
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programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru

aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
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de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,

aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
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căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,

reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
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de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
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clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
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mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),

mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
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pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,

altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

94

software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere

media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
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care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,

software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
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(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de

realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
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sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a

documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
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rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor

informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
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descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,

programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
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aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile

de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
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aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de

căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

102

reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare

de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────
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(210) M 2022 00998 (111)188431
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL
O11,JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,

mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
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arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare

a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
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mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru

divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
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mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru

gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
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controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze

de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
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software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),

software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
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pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare

la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
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mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de

lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
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11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de

alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
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cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate

pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
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încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia

uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
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ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2022 00999 (111)188432
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

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

7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,
mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
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curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de
vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru

corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
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pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),

software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
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recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,

aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
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diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru

tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
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de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru

procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
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imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software

pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
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pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și

anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software descarcabile
pentru roboți, descărcabile, aplicații software
pentru web, descărcabile, aplicații pentru circuite
specifice integrate, descărcabile, aplicații pentru
fluxul de lucru, descărcabile, aplicații pentru
recuperarea de informații, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile
folii de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
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telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare

cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
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a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate

şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
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pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul

nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
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componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete/
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2022 01021 (111)188503
(151) 10/02/2022
(732) MOTOR STARTER SRL, STR.

CLUJULUI NR. 207B, ÎN SPATE LA
ROMEUR, JUD. BIHOR, ORADEA,
410553, BIHOR, ROMANIA

(540)

Motor Starter mașina
voastră, preocuparea noastră

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.06; 26.11.03; 26.11.21; 18.01.09;
18.01.23

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

1. Antigeluri, electroliți pentru baterie, lichide
antigel pentru parbrize, lichid degivrant pentru
parbrize, preparate de vulcanizare, apă
demineralizată, nu de uz medical.
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă de folii folosite de decoratori, metale sub
formă de folii folosite la tipărire, metale neferoase
sub formă de folie pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor.
4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat.
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri, plăci
de înmatriculare metalice, rame de metal pentru
plăcuțe de înmatriculare, lacăte pentru biciclete,
lacăte metalice pentru bicicletă.
7. Cricuri (mașini).
8. Cricuri manuale (unelte manuale).
9. Cagule de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, acumulatori alcalini,
suporturi pentru televizoare, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
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pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, mănuși de uz industrial
pentru protecție împotriva vătămărilor, cabluri
de transmisie pentru antenă, antene radio,
filtre pentru suprimarea interferențelor radio,
accesorii de montare pentru aparate radio,
decodoare de semnal, antene de semnal, antene
pentru semnale radio, semnale luminoase de
urgență pentru vehicule (semnale luminoase),
îmbrăcăminte de siguranță de mare vizibilitate,
borne de baterii, întrerupătoare, întrerupătoare
de curent, întrerupătoare electrice de lumină,
alcoolmetre, lămpi de semnalizare, densimetre,
banderole (luminoase) pentru prevenirea
accidentelor și a vătămării, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, veste de
protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), huse pentru telefoane,
ozonizoare (ozonizatoare), încărcătoare usb,
încărcătoare portabile, încărcătoare pentru
vehicule, incarcatoare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
ochelari de protecție, căști de protecție, oglinzi
de semnalizare, senzori de parcare pentru
vehicule, sisteme electronice de bord pentru
asistență la parcare.
10. Branțuri ortopedice detașabile, branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic.
11. Capsule de cafea goale, reîncărcabile,
capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, semnalizatoare spate
vehicule, dezumidificatoare de uz casnic,
dezumidificatoare, lămpi electrice, lămpi solare,
lămpi de iluminat, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi de siguranță, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lampioane din hârtie,
portabile, lumini de veghe (altele decât
lumânări).
12. Ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz pentru automobile, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, lame pentru ștergătoarele de
parbriz, ștergătoare de parbriz (piese pentru
vehicule), lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, părți și accesorii pentru
vehicule, respectiv: petice din cauciuc

adezive pentru repararea camerelor de aer,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, anvelope de
automobile, caroserii de automobile, burdufuri
pentru autobuzele articulate, saboţi de frână
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie,
ambraiaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, claxoane
pentru vehicule, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
pompe pentru anvelopele de bicletă, oglinzi
retrovizoare, jante pentru roţi de vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
huse de scaun pentru vehicule, amortizoare
de şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
huse pentru roata de rezervă/huse pentru
anvelope de rezervă, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, anvelope pentru roţile vehiculului, bare
de protecţie pentru vehicule, ştergătoare de
parbriz, centuri de siguranță pentru pasageri,
suporturi pentru centuri de siguranță, semnale
de siguranță (acustice) pentru vehicule, centuri
de siguranță pentru scaunele vehiculelor,
suporturi pentru plăcuțe de înmatriculare, truse
de scule pentru repararea pneurilor, petice
de cauciuc pentru repararea pneurilor de
vehicule, clipsuri pentru capota vehiculelor,
capace de roți (pentru vehicule), capace
pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace ornamentale de roți pentru vehicule,
huse de scaune pentru automobile, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
pentru centuri de siguranță pentru scaune de
automobile, huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse adaptate pentru automobile,
huse pentru anvelope, huse pentru volan,
huse protectoare ajustate pentru vehicule,
huse protectoare ajustabile pentru vehicule,
huse pentru schimbătoare de viteze, oglinzi
retrovizoare, oglinzi retrovizoare de exterior,
oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare laterale pentru
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vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi pentru vehicule (retrovizoare),
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
convexe pentru punctul mort pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
benzi de protecție cu inserții reflectorizante
pentru uși de vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, suporturi de portbagaj pentru capotă,
plase de portbagaje pentru vehicule, suporturi
de prindere pentru bare de portbagaj pentru
capota vehiculelor, protecții pentru capotă ca
părți structurale de vehicule.
14. Ceasuri digitale, ceasuri sportive (cu
excepția ceasurilor inteligente).
16. Suporturi din carton pentru pahare, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din carton,
semne adezive din hârtie sau carton.
18. Umbrele și parasolare, bastoane, zgărzi
pentru animale.
20. Elemente decorative pentru ferestre,
garnituri nemetalice pentru ferestre, capsule
goale pentru cafea, din plastic, plăci
de înmatriculare, nemetalice, plăcuțe de
înmatriculare nemetalice pentru vehicule,
plăcuțe de înmatriculare pentru vehicule
(nemetalice), plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, rame nemetalice pentru
plăcuțe de înmatriculare, embleme pentru
vehicule, nu din metal, lacăte pentru biciclete, nu
din metal, pioneze nemetalice pentru tapițerie,
culcușuri pentru animale, culcușuri portabile
pentru animale de companie, case de joacă
pentru animale de companie.
21. Boluri pentru băut pentru animale de
companie, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru dăunători, capcane
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
capcane pentru șobolani.
22. Chingi din material textil pentru încărcături,
chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor, chingi din frânghii pentru
încărcături.
25. Cagule pentru schiori, branțuri pentru
încălțăminte, mănuși tricotate.
30. Capsule de cafea, umplute.
37. Reîncărcare de baterii și acumulatori,
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparații),
repararea tapițeriei autovehiculelor.

───────

(210) M 2022 01043 (111)188582
(151) 10/02/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

S.A., BD. MĂRĂȘTI NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

DIMINEAȚA CU NOI
(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, inclusiv
tablete și telefoane, servicii de promovare
și publicitate oferite pe și prin internet,
extranet, lans, și alte rețele de comunicații
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, materiale de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, știri
privind celebrități și divertisment, promovare
privind educație, jocuri, activități, concursuri,
evenimente, organizare și desfășurare de
expoziții și competiții cu scop comercial sau
publicitar.
41. Creație de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
producție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
distribuție de înregistrări sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace și modalități,
creație, producție și distribuție de programe de
televiziune și filme, prin orice mijloace, creație
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
conținut, cu excepția celor cu scop publicitar,
producție de opere audiovizuale, emisiuni,
programe, materiale audio/audiovideo de orice
tip de conținut, cu excepția celor cu scop
publicitar, distribuție de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de conținut, cu excepția celor
cu scop publicitar, furnizare de video on
demand, programe de televiziune și filme,
furnizare de video care nu poate fi descărcat,
programe de televiziune și filme, furnizare
de conținut de divertisment online, servicii de
divertisment prin intermediul unei rețele de
comunicații, de natura jocurilor online și a site-
urilor web care oferă o mare varietate de
informații de divertisment de interes general,
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servicii de entertainment, creație, producție,
furnizare și distribuție de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creație, producție, furnizare și distribuție jocuri
interactive video și pentru mobil, creație,
producție și comunicare de divertisment, știri
și servicii educaționale printr-o rețea globală
de comunicare de natura unor pagini de
internet afișând o varietate de informație de
divertisment de interes general cu privire la
divertisment, educație, antrenamente, sport,
sănătate, cultură, inclusiv filme, programe de
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii,
și alte materiale multimedia, inclusiv sub
forma de podcasts si webcasts, furnizare
de informații cu privire la divertisment, filme,
documentare, stabilire grilă de programe TV
și radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiții, celebrități, știri de
divertisment, programe, educație, jocuri, cultură,
timp liber, activități, sănătate, concursuri și
evenimente, organizare, producție și prezentare
de showuri, competiții, spectacole de jocuri,
concerte, expoziții, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentații teatrale,
reprezentații live, furnizare de informații și servicii
de consultanță privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2022 01044 (111)188545
(151) 10/02/2022
(732) BSG INVEST OIL S.R.L., STR.

IASOMIEI NR. 2A, SAT CHICEREA,
JUD. IAȘI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BSG COMPANY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17;
01.15.15

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de combustibili lichizi
și gazoși (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul stațiilor de
alimentare cu carburanți.

───────

(210) M 2022 01061 (111)188574
(151) 11/02/2022
(732) AMECO RENEWABLE ENERGY

SRL, STR. PRINCIPALA NR. 1,
JUDETUL HARGHITA, JOSENI,
537130, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Cool Pets

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:2f2c33
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Toaletarea animalelor.

───────

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roșu,
portocaliu
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(210) M 2022 01107 (111)188447
(151) 14/02/2022
(732) VP PROJECTS ADVISERS SRL,

STR. DINU VINTILA, SECTOR 2,
BUCURESTI, 010449, ROMANIA

(540)

VP PROJECTS ADVISERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 01136 (111)188537
(151) 15/02/2022
(732) SPONGENASIUM SRL, STR.

IORGU CONSTANTINESCU, NR.
14JUD. TELEORMAN, MUNICIPIUL
ROŞIORI DE VEDE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

ludy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
04.05.21; 09.03.13; 26.07.01; 29.01.13

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

clase:
20. Paturi-canapea, canapele, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele extensibile, canapele rabatabile, fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), perne pentru fotolii, fotolii
de tip beanbag, perne, perne umplute, perne
mari, perne decorative.

───────
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(210) M 2022 01138 (111)188494
(151) 15/02/2022
(732) OCTOPUS NETWORK S.R.L.,

STRADA CĂPITAN ION
ANDREESCU NR. 6, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
130041, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Mapajoy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.12;
02.07.23

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

8. Aparate de epilat, electrice și neelctrice.
9. Camere video de supraveghere, ceasuri
inteligente, monitoare video, ochelari inteligenți.
20. Bariere de protecție pentru pat, scaune de
masă pentru bebeluși, leagăne electrice pentru
bebeluși.
21. Irigatoare bucale.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de comerț de mărfuri pentru terți.

───────

(210) M 2022 01217 (111)188201
(151) 17/02/2022
(732) ASOCIAȚIA CULTURALĂ VALEA

BISTRIȚEI, STR. ORHEI NR. 9, BL.
T3, SC. A, AP. 67, JUD. NEAMȚ,
PIATRA-NEAMȚ, 610079, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

DABADA și NUBANU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.05.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.07

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5001),
verde (RAL 5018, RAL 6001), maro
(RAL 8001), galben (RAL 1026), roșu
(RAL 3000), portocaliu (RAL 2009),
mov (RAL 4008)

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

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

───────

(210) M 2022 01226 (111)188241
(151) 17/02/2022
(732) MARIA MĂDĂLINA POPESCU,

STR. BURNITEI NR.60H, SCARA
A, AP.26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SFERIQUE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate 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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de

tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 01277 (111)188338
(151) 18/02/2022
(732) ANA-CLAUDIA GRIGORE, STR.

SILOZULUI, NR. 93, JUDEȚ
CONSTANȚA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

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

───────
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(210) M 2022 01289 (111)188334
(151) 18/02/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

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

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

(540)

Caretta Click PLUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(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
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
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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,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
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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,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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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
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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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
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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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 anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
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(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,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
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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
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
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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
produse bituminoase pentru construcţii, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

141

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
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 01306 (111)188418
(151) 21/02/2022
(732) GOŞU MITICĂ, STR. MOLDOVEI

NR. 14, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIUBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

GREEKOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, 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, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
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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,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de

iaurt, bauturi pe baza de produse lactate, fructe
și legume conservate, dulcețuri, compoturi, unt
cu miere, mâncăruri preparate pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate care constau în principal din
chiftele din pește, legume, ouă fierte și bulion
(oden), hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne friptă, pârjoale din carne, gelatine de
carne, înlocuitori de carne, paste de carne, carne
conservată, găluște (din carne), carne prăjită de
pui, carne de porc conservată, ragut (tocăniță
cu carne), carne de rață gătită, carne de curcan
gătită, carne de pește uscată, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), umplutură de
carne pentru plăcinte, bucăți de carne de pui,
pastramă din carne de vită, produse din carne
de miel, concentrat din carne de vacă, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, bulion de carne de vițel, pateuri din carne
de pui, chiftele din carne de vită, hamburgeri
din carne de pui, cârnați din carne de pui,
friptură de carne de porc, chiftele din carne de
pui, extracte de carne de pasăre, înlocuitori de
carne de pasăre, produse confiate din carne
de rață, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, roast beef (friptură de carne la cuptor),
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
tocătură de carne de vită cu porumb, carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne de
vită sărată și conservată (corned beef), supe și
baze de supă, extracte din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncare
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gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză sub formă de sosuri
de înmuiat, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
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, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, 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, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,

lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), 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, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe de
ciocolată, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, garnituri de ciocolată, sosuri
de ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
specialități de patiserie, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), aluat dospit, amestecuri de aluat,
aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri, aluaturi
împletite prăjite, aluat înghețat, aluat de drojdie
cu umpluturi care conțin legume, aluat de drojdie
cu umpluturi care conțin carne, produse din
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aluat gata de copt, făină de cereale, miere
naturală, înlocuitori de miere, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, produse tartinabile dulci (miere), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, glazuri de miere pentru șuncă, zahăr,
miere, sirop de melasă.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, 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, 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, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri

de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool,
vinuri nealcoolice, must de struguri, suc de
struguri, băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
bere si produse de bere, ape, sucuri, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de legume, apa plata,
apa carbogazoasa, apa minerala, apa potabila,
apa (băuturi), apă îmbuteliata, apă minerala
carbogazoasa, apa gazoasa (carbonatata),
apa cu arome, apa de masa, apă gazoasa
(sifon), apă de izvor, apa potabila distilata,
apă potabilă purificata, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi funcţionale pe baza de
apă, apă tonică(băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malţ,
băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice cu
suc de legume, siropuri si alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
cu aroma de bere, băuturi nealcoolice cu
aroma de ceai, băuturi nealcoolice pe baza
de miere, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, sorbeturi (băuturi), băuturi din legume,
ape minerale (băuturi), băuturi carbonatate
îngheţate, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
care conţin vitamine, băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
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prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), băuturi nealcoolice pe baza de
fructe, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
răcoritoare pe baza de fructe cu aroma de
ceai, băuturi pe baza de apă care conţin
extracte de ceai, apa tonica, apa minerala
aromatizată, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, apa îmbogatită cu minerale (băuturi),
apa carbogazoasa îmbogaţită cu vitamine
(băuturi), apa îmbogăţit nutritiv.
33. Vin, vin alb, vin spumant, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gatit, punci de vin, vin
de capsuni, vin de struguri, vin de fructe, vin
de mure, vinuri rosii spumante, vinuri spumante
naturale, vinuri de masa, vinuri albe spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin de orez
galben, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vin de acanthopanax (ogapiju), bauturi
care contin vin (sprituri), bauturi pe baza de
vin, vinuri cu indicatie geografica protejata,
cocteiluri preparate pe baza de vin, bauturi
aperitive pe baza de vin, vinuri cu denumire
de origine protejata, vinuri japoneze din struguri
dulci continând extracte de ginseng si scoarta
de cinchona, bautura alcoolica pe baza de vin
si fructe, piquette (bautura pe baza de vin), vin
de canthopanax (ogapiju), vin de zmeura neagra
(bokbunjaju), vin fiert, vin rosu, vinuri îmbogatite,
vinuri roze, bauturi alcoolice (cu exceptia berii),
bauturi aperitiv, bauturi distilate, bauturi alcoolice
energizante, bauturi slab alcoolizate, bauturi
racoritoare aromatizate, bauturi alcoolice din
fructe, bauturi alcoolice aperitiv, bitter, bauturi
alcoolice pre-amestecate, bauturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât cele bazate pe bere,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice care
conţin fructe, bitter (băuturi alcoolice), coniac,
cidru alcoolic, cocktail-uri (băuturi alcoolice),
curacao (băuturi alcoolice), digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distillate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, vin roșu,
vinuri îmbogățite, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de căpșuni, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, băuturi care conțin vin (șprițuri),
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean

de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
43. 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 cu
scop cultural educațional și de divertisment,
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

147

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, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, informații hoteliere, rezervări
la hoteluri, servicii de catering hotelier, evaluare
de cazare hotelieră, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, rezervare de
cazare la hotel, organizare de mese la hoteluri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), informații
cu privire la hoteluri, închiriere de mobilier pentru
hoteluri, închiriere de draperii pentru hoteluri,
închiriere de prosoape pentru hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de informații online despre rezervări

la hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
hoteliere printr-un site web, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, servicii de cantină,
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
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare,
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 01308 (111)188325
(151) 21/02/2022
(732) BEBEKID SHOP S.R.L., STR.

SABARULUI NR. 185, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

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,
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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
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
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,
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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) M 2022 01316 (111)188066
(151) 21/02/2022
(732) 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

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
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.

───────

(210) M 2022 01332 (111)188240
(151) 21/02/2022
(732) CIPRIAN BOBEICA, B-DUL 1

DECEMBRIE 1918, NR. 2, BL. L69,
ET. 4, AP. 98, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JAMBALAYA

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

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

───────
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(210) M 2022 01412 (111)188278
(151) 23/02/2022
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE

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

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

(540)

MIEVA MIERE
NATURALĂ DIN VASLUI

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

cu nr. 1017915/27.06.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: MIERE NATURALĂ DIN VASLUI

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

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

5. Polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, suplimente alimentare pe
bază de polen, polen de albine de uz nutraceutic,
antioxidanți derivați din miere, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente alimentare pe bază de
propolis, lăptișor de matcă de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare cu polen,
suplimente alimentare cu propolis, suplimente
alimentare cu lăptișor de matcă.
30. Fagure brut, lăptișor de matcă, miere, miere
biologică pentru consum uman, miere cu plante

aromatice, îndulcitori naturali, înlocuitori de
miere, miere cu trufe, miere de helichrysum,
miere maturată natural, miere naturală, propolis,
propolis de uz alimentar, produse tartinabile dulci
(miere), pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), miere (pentru alimentație), produse
apicole, batoane din cereale și energizante cu
miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere.

───────

(210) M 2022 01448 (111)188273
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Hob dent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01469 (111)188498
(151) 24/02/2022
(732) FOLDA GUARD CONSULTING

S.R.L., STR. GRIGORE URECHE
NR. 71A, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, 440090, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

FOLDA GUARD CONSULTING
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
materiale și indivizilor.

───────

(210) M 2022 01487 (111)188362
(151) 24/02/2022
(732) FRANDLY SALES SRL,

FUNDATURA BRASOV NR.12A,
JUDEȚ CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Queen Vape

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.09.05; 26.11.03

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
#C99383)

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigarete
electronice.

───────

(210) M 2022 01510 (111)188527
(151) 25/02/2022
(732) DEVE PRODEXIM SRL, CALEA

SANTANDREI, NR. 1, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

art DEVE line

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.13.25

(591) Culori revendicate:rosu, alb, galben,
auriu, verde, bleumarin, turcoaz, negru,
bleu, gri

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

1. Preparate pe bază de rășină epoxidică
pentru aplicare pe lemn, aditivi chimici, chituri
și substanțe de umplere pentru uz industrial,
rășini epoxidice, agenți de întărire pentru rășini
epoxidice, cleiuri epoxidice pentru lipire și
reparații generale, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice utilizate în industrie.
2. Pigmenți, diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, vopsele tip spray (aplicabile
prin pulverizare), acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, rășini epoxidice utilizate la acoperirea
pereților (căptușeli), acoperiri epoxidice folosite
la pardoselile industriale din beton, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafețelor de
construcții (căptușeli), rășini epoxidice utilizate
la acoperirea pardoselilor (strat de protecție),
rășini epoxidice încărcate cu metal ușor (strat
de acoperire), grunduri epoxidice, acoperiri
epoxidice.
3. Șmirghel.
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19. Mortar epoxy cu sclipici colorat, tencuieli
(materiale de construcții).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, administrație
comercială, servicii de prelucrare de date (lucrări
de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Prelucrarea rășinilor epoxidice.

───────

(210) M 2022 01534 (111)188190
(151) 28/02/2022
(732) CURECONCEPT PHARMA SRL,

STR. TEILOR NR. 11, CAMERA
4, JUD. ILFOV, DUDU, 077041,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DENTAGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice

───────

(210) M 2022 01539 (111)188189
(151) 28/02/2022
(732) CURECONCEPT PHARMA S.R.L.,

STR. TEILOR NR. 11, CAMERA
4, JUD. ILFOV, DUDU, 077041,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IMPLAGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 01559 (111)188496
(151) 01/03/2022
(732) SIMION ALLTRADER SRL,

STR. SUSENII NOI NR. 43,
JUD. MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

all comfort

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05

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

25. Saboți (încălțăminte), sandale.
───────

(210) M 2022 01615 (111)188204
(151) 02/03/2022
(732) DARAL BEST CONSTRUCT

SRL, NATATIEI 47, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOLOWIN PVC DOOR
WINDOW SYSTEMS

& ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#0363A9), verde (HEX#55AFB9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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3. Ţesătură din fibră de sticlă (țesătură
abrazivă).
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
mici articole de fierărie, feronerie de mică
dimensiune, balamale metalice, aluminiu.
17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, ţesătură din
fibră de sticlă, garnituri de etanşare, materiale
izolatoare, materiale plastice şi răşini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanşare

───────

(210) M 2022 01683 (111)188673
(151) 07/03/2022
(732) DANIELA TURCU, BL.DUNAREA,

NR.34, B5A, SC.2, ET.3, AP.33,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CRIIN-Matode si
tehnici de crestere a

receptivitatii de invatare prin
integrarea neuroterapiilor

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

44. Servicii de terapie autogen, terapie cognitiv-
comportamentală (tcc), servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie ocupațională și
reabilitare, terapie psihologică pentru sugari și
copii, servicii de terapie a insomniei.

───────

(210) M 2022 01725 (111)188327
(151) 08/03/2022
(732) REINVENIO POWER GROUP,

STR. PICTOR ION NEGULICI NR.
13C, ETAJ 2, BIROUL 4, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PUNCT FOTOVOLTAIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.04;
26.11.08; 29.01.11

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

clase:
9. Aparaturi si instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, acumulatori
pentru energie fotovoltaică, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, aparate și
instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, aparate de climatizare, baterii
solare de uz casnic, baterii solare de uz
industrial, celule de energie solară din silicon
cristalin, celule fotovoltaice, celule fotovoltaice
calibrate de referință, celule solare pentru
generarea de electricitate, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), invertoare
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, module solare, baterii,
baterii reîncărcabile acționate solar, baterii
solare, celule reîncărcabile, celule solare,
redresoare pentru baterii solare, supercapacitori
pentru stocarea de energie, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
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și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, componente electrice și
electronice, diode electroluminescente (led),
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare pentru
generarea de electricitate, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate, stații
de încărcare pentru mașini electrice.
11. Echipament (aparat) pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare a aerului
(ambient), aparate de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de încălzire cu lumină
solară, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate și instalații
de iluminat, instalații de climatizare, colectoare
de energie solară pentru încălzire, colectoare
termice solare (încălzire), convectoare electrice
cu acumulare de căldură, convectoare
(radiatoare), cuptoare solare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
elemente de iluminat, elemente de încălzire
plate, instalații de climatizare, instalații de
iluminat, instalații de încălzire, instalații de
încălzire alimentate cu energie solară, instalații
de încălzire solară, lămpi alimentate cu
energie solară, lămpi solare, lanterne solare,
pompe de caldura, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plăci încălzitoare, plăci
radiante de plafon, recuperatoare de căldură,
sisteme de iluminat de siguranță acționate prin
celule fotoelectrice, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), solare,
suporturi adaptate pentru folosirea cu tuburi de
încălzire solară, ventilatoare eoliene.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la aparate
de climatizare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la pompe de caldură, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la stații de
incărcare autoturisme, servicii de vânzare cu
ridicata cu privire la aparate de climatizare,
servicii de vânzare cu ridicata cu privire la
pompe de căldură, servicii de vânzare cu ridicata
cu privire la stații de incărcare autoturisme,
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 aparate de
climatizare, pompe de caldura, statii de incarcare
autoturisme si a celor solicitate la protectie
in clasele 09, 11 (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.
37. Construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de panouri, construcții de
infrastructură energetică, lucrări de construcție,
instalarea, întreținerea și repararea sistemelor
de energie solară, a colectoarelor solare și a
modulelor fotovoltaice, instalare și întreținere
de instalații fotovoltaice, instalare de celule
și module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, intreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, instalare și întreținere de
instalații termice solare, instalare de sisteme de
încălzire solară, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, instalare de sisteme cu
energie eoliană, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de instalații de încălzit
solare, întreținere și reparare de instalații solare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, reparare și întreținere de
instalații pentru generarea de energie, reparații
sau întreținere de pompe, servicii de asistență
pentru instalarea pompelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene.
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
ale inginerilor și oamenilor de știință care
efectuează evaluări, estimări, cercetări și
rapoarte în domeniile științifice și tehnologice,
inclusiv consultanță tehnologică în special în
domeniile: instalații de climatizare și instalații
de ventilație destinate lucrărilor de investiții
civile, comerciale și industriale, consultanță în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
servicii de termografiere a instalațiilor, proiectare
industrială, teste și măsurători specifice în
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instalatii de ventilație cu recuperare de căldură
pentru aplicații rezidențiale, comerciale și
industriale, proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de iluminat,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
științifică și tehnologică, realizare de studii
de fezabilitate referitoare la proiecte, servicii
de proiectare legate de componente pentru
acoperișuri, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
tehnologică.

───────

(210) M 2022 01765 (111)188046
(151) 10/03/2022
(732) ANDREI ȘELARU, CALEA

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

(540)

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

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

───────

(210) M 2022 01767 (111)188557
(151) 10/03/2022
(732) L.S.I PROD SRL, STR. G-RAL

MOCIULSCHI NR.9, BL.B3,
SC.C, AP.7, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500146, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR.270,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Diolastilis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) 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 /
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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 import-
export, 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

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
/ hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți, togi,
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
uniforme, valuri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, broboade,
jambiere.
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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).
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.

───────

(210) M 2022 01844 (111)188641
(151) 16/03/2022
(732) DIANA SRL, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

uno

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(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.

───────
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(210) M 2022 01847 (111)188416
(151) 16/03/2022
(732) DIANA S.R.L, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

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) M 2022 01904 (111)188419
(151) 16/03/2022
(732) DAG SALES SRL, STR.

LIBERTATII, NR. 41-43, JUDEȚ
BISTRIȚA NASĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

Alte Flori

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
05.07.12; 05.07.13; 05.07.20; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08

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

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

31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori proaspete
comestibile, bulbi de flori, coroane de flori
funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, plante, plante
naturale, plante proaspete, bulbi (plante), plante
agățătoare, plante uscate, plante naturale de
apartament, plante cu frunze, butași de plante,
plante în ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii pentru
acvarii, bulbi de plante (horticultură), tuberculi
pentru propagarea plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori naturale, decorațiuni florale (naturale),

PROSPEȚIMEA 
e ingredientul nostru secret.

Și îl punem în toate.
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decorațiuni florale (proaspete), semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, grăunțe
(semințe), semințe pentru horticultură, semințe
de cartofi, semințe de măr, semințe de plantat,
semințe de iarbă, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe de grâu, semințe de legume,
semințe pentru agricultură, semințe de fructe,
semințe pentru semănat, semințe de grâu
hibride, semințe de plantă de in (semințe de
in), amestecuri de semințe sălbatice, semințe
de chia neprocesate, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe sub formă de pelete
(presădite), semințe neprocesate de uz agricol,
semințe comestibile în stare brută, semințe
proaspete de inga edulis, semințe acoperite cu
un preparat antiparazitar pentru însămânțare,
semințe pentru culturi de plante erbacee, praf
de semințe de ulei pentru animale, rogojini
care conțin semințe pentru așezarea peluzelor,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, semințe presădite într-un mediu fibros
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu fibros consolidat pentru înierbarea
malurilor, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între arbori, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbare între plante, semințe presădite într-
un mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de sport, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de golf, semințe pre-
însămânțate într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea aleilor, semințe
pre-însămânțate într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea peluzelor,
semințe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbarea canalelor de drenaj, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, răsaduri,
răsaduri de plante, răsaduri de hamei, miceliu de
ciuperci (răsaduri), arbori, arbori pitici în ghiveci
(bonsai), semințe de arbore de urushi, arbori de
crăciun naturali (tăiați), plante de pepinieră, flori,
flori conservate, plante leguminoase, trandafiri
(plante), ierburi (plante), ardei iute (plante),
plante de apartament, plante naturale vii, plante
fructifere vii, plante leguminoase proaspete,
plante comestibile naturale (neprelucrate),
plante de aloe vera, plante bulbi pentru
horticultură, plante și flori naturale, plante pentru
iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol, plante
naturale cu microorganisme simbiotice, reziduri
de plante (materiale brute), plante verzi naturale
de uz decorativ, plante aromatice uscate de uz
decorativ, fructe proaspete, fructe crude, fructe

neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, mandarine
(fructe, proaspete), fructe goji proaspete,
fructe noni proaspete, fructul pasiunii proaspăt,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de sapodilla, fructe proaspete de
păducel, fructe proaspete de myrica, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe sub formă de
bobițe neprelucrate, fructe sub formă de bobițe
brut, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe brute și
neprelucrate, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, flori
proaspete, corsaje din flori proaspete, flori
conservate pentru decorare, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, buchete
de flori uscate, flori tăiate, flori, flori uscate,
flori conservate, bulbi de flori, plante cu flori,
semințe de flori, flori proaspete comestibile,
ghirlande din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, coroane de
flori proaspăt tăiate, coronițe din flori uscate,
plante și flori naturale, flori conservate pentru
decorare, ghirlande de flori naturale, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, corsaje din flori
proaspete, coroane de flori funerare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
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promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, servicii de comenzi online
computerizate, realizare de târguri și expoziții cu
scop publicitar şi comercial virtuale sau online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 31 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scopuri
publicitare, realizare de târguri comerciale,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, livrarea
de flori, transport de plante, colectare, transport
și livrare de produse
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, plantarea unei grădini cu
copaci, servicii de amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
servicii de consiliere cu privire la proiectarea
de grădini, cultivare de plante, îngrijirea
plantelor de ghiveci, consultanță referitoare
la cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), plantare de
specii de floră, grădinărit peisagistic, consultanță
în grădinărit, servicii de grădinărit, design de
grădină și peisagistic, furnizare de informații
despre grădinărit, închiriere de flori, furnizare
de informații privind identificarea plantelor și a
florilor în scopuri horticole, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori.

───────

în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu 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 târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, organizare
de expoziții de flori și plante în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori.
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(210) M 2022 01906 (111)188566
(151) 22/01/2021
(732) Amazon Europe Core S.à.r.l.,

38 AVENUE JOHN F. KENNEDY,
L-1855 LUXEMBOURG,
LUXEMBOURG, 1855,
LUXEMBURG

(540)

SCENESTREAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru computer, platforme software
pentru computer, software de grafică pe
computer, dispozitive de captură și dezvoltare
a imaginilor, software pentru computer pentru
transmiterea conținutului de voce, date, grafică,
sunet și video prin intermediul rețelelor cu bandă
largă și wireless, software de reconstrucție
grafică 3D, software de randare, software
pentru mapare și simulare 3D, software
pentru vizualizări 3D, software de realitate
augmentată, software de realitate virtuală,
software pentru computer pentru virtualizare,
software pentru computer pentru procesarea
datelor, software pentru computer pentru
cloud computing, software pentru computer
pentru rularea aplicațiilor bazate pe cloud
computing, software pentru computer pentru
analiza, identificarea, procesarea, conversia,
trunchierea, redimensionarea și îmbunătățirea
imaginilor, software pentru computer pentru
furnizarea și scalarea dinamică a serviciilor
de procesare video, livrare și stocare,
software pentru computer utilizat pentru
a procesa, converti, transpune, codifica,
decodifica, cripta, decripta, distribui și manipula
fișierele digitale video, de imagine și audio,
software pentru computer pentru elaborare,
descărcare, transmitere, partajare, redare în
flux, recepționare, editare, extragere, codificare,
decodificare, afișare, manipulare și transferarea
de conținut, text, lucrări vizuale, lucrări audio,
lucrări audio-video, date, fișiere, documente
și lucrări electronice, grafică, imagini, prin
intermediul dispozitivelor electronice portabile
și al computerelor și al rețelelor globale
de computere și comunicații, instrumente de
dezvoltare a software-ului pentru computer,
kituri de dezvoltare software (SDK), kituri de

dezvoltare software (SDK) pentru optimizarea
și redarea în flux a graficii 3D, software
pentru computer pentru dezvoltarea, testarea,
implementarea și gestionarea aplicațiilor,
software pentru computer pentru gestionarea
proiectelor și a echipelor de dezvoltare software,
baze de date, software pentru computer pentru
accesarea bazelor de date.
38. Telecomunicații, comunicații pentru
computer și acces la internet, servicii de
telecomunicații, respectiv transmiterea de
conținut de voce, date, grafică, sunet și video prin
intermediul rețelelor cu bandă largă sau wireless,
transmiterea de date electronice, redarea în flux
a datelor, redarea în flux a aplicațiilor software,
furnizarea capacității de redare în flux a datelor
către alte părți, redarea în flux a materialului
audio și video de pe internet, furnizarea
accesului la sistemele de operare găzduite de
la distanță și a aplicațiilor pentru computer
pe internet, furnizarea accesului la resurse
și mijloace de stocare de cloud computing,
furnizarea accesului la baze de date.
42. Dezvoltare, programare și implementare de
software, designul și dezvoltarea hardware-ului
și software-ului pentru computer, servicii de
informativă în cloud, designul, dezvoltarea și
întreținerea software-ului, designul, dezvoltarea
și întreținerea software-ului de reconstrucție a
graficii 3D, designul, dezvoltarea și întreținerea
software-ului de randare, designul, dezvoltarea
și întreținerea software-ului pentru maparea
și simularea 3D, designul, dezvoltarea și
întreținerea software-ului pentru vizualizări
3D, designul, dezvoltarea și întreținerea
software-ului de realitate augmentată, designul,
dezvoltarea și întreținerea software-ului de
realitate virtuală, designul, dezvoltarea și
întreținerea software-ului pentru computer
pentru virtualizare, designul, dezvoltarea și
întreținerea software-ului pentru computer
pentru procesarea datelor, software-ul ca
serviciu (SaaS), software-ul ca serviciu (SaaS)
cu software pentru cloud computing, software-
ul ca serviciu (SaaS) cu software pentru
virtualizare, software-ul ca serviciu (SaaS) cu
software pentru rularea aplicațiilor bazate pe
cloud computing, software-ul ca serviciu (SaaS)
cu platforme software pentru rețele și aplicații
de cloud computing, software-ul ca serviciu
(SaaS) cu software pentru reconstrucția de
grafică 3D, software-ul ca serviciu (SaaS) cu
software de randare, software-ul ca serviciu
(SaaS) cu software pentru mapare și simulare
3D, software-ul ca serviciu (SaaS) cu software
pentru vizualizări 3D, software-ul ca serviciu
(SaaS) cu software de realitate augmentată,

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA
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software-ul ca serviciu (SaaS) cu software de
realitate virtuală, software-ul ca serviciu (SaaS)
cu software pentru redare video în flux și
formatare și procesare de mare viteză a fluxurilor
audio și video, software-ul ca serviciu (SaaS)
cu software pentru implementarea conținutului
video live și la cerere, software-ul ca serviciu
(SaaS) cu software pentru furnizarea și scalarea
dinamică a serviciilor de procesare video, livrare
și stocare, software-ul ca serviciu (SaaS) cu
software utilizat pentru a procesa, converti,
transpune, codifica, decodifica, cripta, decripta,
distribui și manipula fișierele digitale video,
de imagine și audio, software-ul ca serviciu
(SaaS) cu instrumente de dezvoltare software,
software-ul ca serviciu (SaaS) cu kituri de
dezvoltare software (SDK), platforma ca serviciu
(PaaS), găzduirea serviciilor și a software-ului
ca serviciu și închirierea software-ului, găzduirea
platformelor pe internet, găzduirea bazelor de
date, găzduirea datelor, a fișierelor, a aplicațiilor
și a informațiilor computerizate, găzduirea unui
site web, găzduirea unui site web cu tehnologie
de reconstrucție a graficii 3D, găzduirea unui
site web cu tehnologie de randare, găzduirea
conținutului digital pe internet, furnizarea utilizării
temporare a software-ului nedescărcabil online
și a software-ului ca serviciu cu software
pentru crearea, afișarea și randarea graficii
3D, furnizarea utilizării temporare a software-
ului nedescărcabil online, furnizarea utilizării
temporare a instrumentelor de dezvoltare pentru
aplicațiile software online nedescărcabile pentru
computer, servicii ale furnizorilor de servicii
pentru aplicații (ASP), servicii de consultanță,
consiliere și informații în IT.

───────

(210) M 2022 01913 (111)188420
(151) 17/03/2022
(732) CREARIUM DESIGN SRL, STR.

CIOCÂRLIEI, NR. 7D, AP. 15,
JUD. CLUJ, COM. BACIU, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

CREARIUM

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

21. Coșuri pentru plante, glastre pentru
plante, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
suporturi pentru plante (aranjamente florale),
terarii de apartament (pentru plante), terarii
de interior pentru plante, vase de porțelan
pentru plante, vase pentru plante din material
plastic, boluri pentru decorațiuni florale, ghivece
de sticlă, boluri de sticlă, cutii de sticlă,
sticlă colorată decorativă, articole de sticlărie,
recipiente (baloane de sticlă), baloane de
sticlă (recipiente), cutii decorative din sticlă,
flacoane de sticlă (recipiente), obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din sticlă,
pitici de grădină de sticlă, figurine din fibră de
sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
recipiente pentru flori, coșuri de flori, boluri
pentru flori, ghivece de flori, suporturi pentru
flori, vaze pentru flori, ghivece din sticlă pentru
flori, suporturi pentru ghivece de flori, ghivece de
flori din porțelan, ghivece de flori pentru ritualuri,
boluri pentru flori din metale prețioase, capace
din plastic pentru ghivece de flori, glastre pentru
plante, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
terarii de apartament pentru plante, terarii de
interior pentru plante, vase de porțelan pentru
plante, terarii.
31. Plante proaspete, plante naturale, bulbi
(plante), plante leguminoase, mentă (plante),
plante uscate, vetricea (plante), plante
agățătoare, trandafiri (plante), amarant (plante),
ierburi (plante), plante cu frunze, plante de
pepinieră, plante cu flori, plante naturale vii,
plante de apartament, plante fructifere vii, plante
de sparanghel, plante în ghiveci, butași de
plante, plante leguminoase proaspete, răsaduri
de plante, micro plante proaspete, plante
proaspete în ghiveci, plante de aloe vera,
plante uscate pentru decorare, plante vii pentru
acvarii, bulbi din plante pentru horticultură,
plante comestibile naturale (neprelucrate),
plante pentru iazuri (vii), plante și flori naturale,
tuberculi pentru propagarea plantelor, bulbi
din plante de uz agricol, plante naturale cu
microorganisme simbiotice, reziduri de plante
(materiale brute), plante de in (semințe de in),
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
și roadele proaspete ale acestora, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
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formă de plante vii, semințe presădite într-
un mediu de propagare pentru înierbare între
plante, decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), decorații florale (uscate),
aranjamente florale uscate, aranjamente florale
uscate pentru butoniere, flori naturale, flori tăiate,
flori uscate, semințe de flori, plante cu flori, flori
proaspete comestibile, bulbi de flori, coroane de
flori funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, plante, plante
naturale, plante proaspete, bulbi (plante), plante
agățătoare, plante uscate, plante naturale de
apartament, plante cu frunze, butași de plante,
plante în ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii pentru
acvarii, bulbi de plante (horticultură), tuberculi
pentru propagarea plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori naturale, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, grăunțe
(semințe), semințe pentru horticultură, semințe
de cartofi, semințe de măr, semințe de plantat,
semințe de iarbă, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe de grâu, semințe de legume,
semințe pentru agricultură, semințe de fructe,
semințe pentru semănat, semințe de grâu
hibride, semințe de plantă de in (semințe de
in), amestecuri de semințe sălbatice, semințe
de chia neprocesate, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe sub formă de pelete
(presădite), semințe neprocesate de uz agricol,
semințe comestibile în stare brută, semințe
proaspete de inga edulis, semințe acoperite cu
un preparat antiparazitar pentru însămânțare,
semințe pentru culturi de plante erbacee, praf
de semințe de ulei pentru animale, rogojini
care conțin semințe pentru așezarea peluzelor,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, semințe presădite într-un mediu fibros
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu fibros consolidat pentru înierbarea
malurilor, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între arbori, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbare între plante, semințe presădite într-
un mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de sport, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de golf, semințe pre-
însămânțate într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea aleilor, semințe

pre-însămânțate într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea peluzelor,
semințe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbarea canalelor de drenaj, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, răsaduri,
răsaduri de plante, răsaduri de hamei, miceliu de
ciuperci răsaduri), arbori, arbori pitici în ghiveci
(bonsai), semințe de arbore de urushi, arbori de
crăciun naturali (tăiați), plante de pepinieră, flori,
flori conservate, plante leguminoase, trandafiri
(plante), ierburi (plante), ardei iute (plante),
plante de apartament, plante naturale vii, plante
fructifere vii, plante leguminoase proaspete,
plante comestibile naturale (neprelucrate),
plante de aloe vera, plante bulbi pentru
horticultură, plante și flori naturale, plante
pentru iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol,
plante naturale cu microorganisme simbiotice,
reziduri de plante (materiale brute), plante
verzi naturale de uz decorativ, plante aromatice
uscate de uz decorativ, fructe proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, fructe și legume
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
fructe proaspete de naranjilla, fructe proaspete
de sapodilla, fructe proaspete de păducel, fructe
proaspete de myrica, coșuri cadou cu fructe
proaspete, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe sub formă de bobițe neprelucrate,
fructe sub formă de bobițe brut, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi proaspete,
coarne proaspete (cornifructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe brute și
neprelucrate, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, flori
proaspete, corsaje din flori proaspete, flori
conservate pentru decorare, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, buchete de
flori uscate, flori tăiate, flori, flori uscate, flori
conservate, bulbi de flori, semințe de flori,
flori proaspete comestibile, ghirlande din flori
naturale.
35. Organizare de expoziții de flori și plante
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
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plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii
de comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții cu scop publicitar şi comercial
virtuale sau online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa
31 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scopuri
publicitare, realizare de târguri comerciale,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de

41. Consultanță în materie de formare
(instruire), servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
colocvii, furnizare de servicii educaționale
referitoare la subiecte de ecologie, servicii
educaționale legate de conservarea mediului,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, servicii educative pentru adulți
referitoare la probleme de mediu, cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, formare complementară (instruire),
formare continuă (instruire), furnizare de
formare, formare în vânzări (instruire),
oraganizare de cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,

abonament care conțin bomboane de ciocolată,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, organizare de târguri
cu scop comercial, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri.
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servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, oraganizare de cursuri de
formare avansată, formare în domeniul relațiilor
publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de seminare
online de formare, servicii ale unei academii
de formare educative, furnizarea de facilităţi
pentru formarea profesională (instruire), servicii
de formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
organizare și coordonare de seminare de
formare, servicii de consultanță cu privire la
formarea angajaților, furnizare de informații
despre formarea (instruirea) continuă pe
internet, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, furnizare
de formare prestată într-o rețea globală de
calculatoare (instruire), servicii de consultanță în
domeniul editorial, oraganizare de cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
servicii de consultanță în domeniul educației,
oraganizare de cursuri de instruire în elaborarea
bazelor de date, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet nedescărcabile, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, organizarea de conferințe
anuale în domeniul achizițiilor, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice
pe un site web online, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru

copii, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, instruire în domeniul
amenajărilor interioare, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
ateliere recreative, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizarea
de ateliere de lucru, organizare de ateliere și
seminare, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, organizare de tururi cu ghid cu scop
educativ, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de consultanță în materie de publicare de
cărți, publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, organizare
de cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
oraganizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii educaționale în domeniul
designului, formare în domeniul designului.
44. Creşterea plantelor, închiriere de plante,
cultivare de plante, îngrijirea plantelor de ghiveci,
închiriere de plante de interior, închiriere de
ghivece cu plante, închiriere de animale și
plante, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de plante (servicii
de horticultură), furnizare de informații despre
închirierea de plante în ghiveci, pulverizare de
produse de protecție a plantelor în agricultură,
furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii de aranjament floral, închiriere de
aranjamente florale, confecționare de coroane
(artă florală), contractare de închiriere de
aranjamente florale, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor în
scopuri horticole, horticultură, grădinărit și
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amenajare peisagistică, servicii de întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, plantarea
unei grădini cu copaci, servicii de amenajare
a grădinilor, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, servicii de consiliere cu privire
la proiectarea de grădini, cultivare de plante,
îngrijirea plantelor de ghiveci, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de plante (servicii de horticultură),
plantare de specii de floră, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, servicii de grădinărit,
design de grădină și peisagistic, furnizare de
informații despre grădinărit, aranjamentul florilor,
întreținere de grădini, proiectare (design) de
grădini, însămânțare, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), servicii agricole
cu privire la conservarea mediului, informații
și consiliere cu privire la grădinărit, închiriere
de ustensile de grădină, amenajare peisajistică,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2022 02065 (111)188282
(151) 23/03/2022
(732) SC CRAMA CEPTURA SRL, STR.

PRINCIPALĂ, SAT CEPTURA DE
JOS, JUD. PRAHOVA, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Patrimoniu Ceptura
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33.  Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu Mare Ceptura.

───────

(210) M 2022 02069 (111)188615
(151) 24/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR
19, JUDEȚ BACAU, MARGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 sub formă de vehicule, jucării de
construit care se îmbină, jucării de construit,
jucării din metal, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
machete auto (jucării), machete de jucării sub
formă de mașini, machete de mașini, machete
de mașini (articole de joacă), machete de
mașini (jucării sau jocuri), machete de mașini
(jucării), machete de mașini cu radio comandă,
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini de jucărie cu radio comandă, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
machete sub formă de jucării, machete în
miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașinuțe cu acționare
electronică, modele de vehicule la scară redusă
(miniaturi), modele de vehicule la scară redusă
cu telecomandă, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), roți pentru vehicule
de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de
jucărie, seturi de jucării, seturi de machete de
mașini de curse, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
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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) M 2022 02073 (111)188617
(151) 24/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR
19, JUDEȚ BACAU, MARGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

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
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.

───────

(210) M 2022 02083 (111)188618
(151) 24/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR.19, JUDETUL BACAU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DAC

(531) 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 comercializate la set, 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
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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), 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
pentru copii, vehicule în miniatură turnate.

───────

(210) M 2022 02087 (111)188616
(151) 24/03/2022
(732) OCAR SERV S.R.L., STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU NR.
19, JUD. BACĂU, MĂRGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

ROMAN

(531) 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) M 2022 02103 (111)188492
(151) 24/03/2022
(732) CENTRUL DE ONCOLOGIE

SF NECTARIE SRL SRL,
STR.CARACAL, NR.109, CORP
SPITAL, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL 
DE ONCOLOGIE 

SF. NECTARIE
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(511) 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) M 2022 02185 (111)188568
(151) 28/03/2022
(732) FLORIN-ILIE PETRIŞOR,

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

(540)

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

───────

FĂGĂRAŞ 
DIN BUCATELE CETĂŢII

STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR. 168, BL.
B20B, ET. 6, AP. 23, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2022 02207 (111)188320
(151) 29/03/2022
(732) ANDREI SFIRAIALA, STR.

CALCARULUI NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:gri (HEX #383838),
roșu (HEX #BB4F4F), maro (HEX
#AD9574), alb (HEX #F1F0EB)

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

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

───────

(210) M 2022 02224 (111)188112
(151) 30/03/2022
(732) COSMETIC PLANT PRODCOM

(540)

Cosmetic Plant OMEGA plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02262 (111)188188
(151) 11/04/2022
(732) TERRANOVA GROUP S.R.L., STR.

POPA NAN NR. 95, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 024076, ROMANIA

(540)

JORJIQUE by
Georgiana Sfîntu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
14.01.13

DOMENIILE DUMBRAVA
PERSEVERAMUS 

IN TRADITIONE DEALU
MARE - TOHANI D.O.C.

EST 2021 SMALL BATCH

SRL, STR. TRAIAN VUIA NR.
133A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 02267 (111)188627
(151) 31/03/2022
(732) OPREA AVICOM S.R.L., STR.

DEALUL VIILOR, NR. 5, JUD.
PRAHOVA, CRĂIEȘTI, 547180,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Puiul de Crăiești CRESCUT
SIMPLU ȘI CURAT LA
O FERMĂ DE FAMILIE.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 03.07.03; 03.07.24

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871),
negru (HEX #000000)

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

29. Carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, aripioare de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
carne prajita de pui, carne preparată, carne
prăjită de pui, feluri de mâncare preparate din
carne, gustări pe bază de carne, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi), mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal din

carne de pui, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal carne
de pui), pastramă de pui, pui la grătar (yakitori),
musaca, pui teriyaki, salată de pui, salată caesar,
salate cu carne de pasăre, salate preparate,
supă de tăieței, supă semipreparată, tocană cu
curry semipreparată.
30. Crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
fajitas (fel de mâncare mexicană), hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine, hot
dog (sandvișuri), lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, plăcinte cu
carne, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcintă cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie din legume și carne, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, quesadilla
(preparat culinar mexican), rulouri umplute,
sandvișuri, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri încălzite la
grill, sanvisuri continand carne de pui.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere.

───────
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(210) M 2022 02270 (111)188626
(151) 31/03/2022
(732) OPREA AVICOM SRL, DEALUL

VIILOR NR. 5, JUDETUL MURES,
CRĂIEȘTI, 547180, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Oprea Avi
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.11.06
(591) Culori revendicate:rosu, alb (HEX

#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, aripioare de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
carne prajita de pui, carne preparată, carne
prăjită de pui, feluri de mâncare preparate
din carne, gustări pe bază de carne, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), pastramă de pui, musaca, pui

la grătar (yakitori), pui teriyaki, salate cu carne
de pasăre, salată caesar, salată de pui, salate
preparate, supe, supă de tăieței, supă gata-
preparată, supă semipreparată, tocană cu curry
semipreparată.
30. Burritos (mâncare mexicană), crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine, hot
dog (sandvișuri), lipii cu pui, lasagna, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu carne (preparate),
plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu carne
de pasăre sau de vânat, plăcinte cu carne
de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcintă cu
carne, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse de patiserie conținând legume și
carne de pasăre, produse de patiserie din
legume și carne, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, quesadilla (preparat culinar
mexican), rulouri umplute, sandvișuri, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, sanvisuri
continand carne de pui.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
produse alimentare și hrană pentru animale.

───────
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(210) M 2022 02282 (111)188331
(151) 31/03/2022
(732) THE MAJESTIC BEAUTY

SRL, STR.AV.POPIȘTEANU,
NR.54A, EXPO BUSINESS PARK,
CLADIREA 2, BIROU 214 RESCO-
WORK 04, ETAJ 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE MAJESTIC BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08;
24.09.05

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

clase:
3. Produse cosmetice, preparate pentru igiena,
preparate pentru curatarea si ingrijirea corpului.
5. Preparate si articole medicinale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata in legătură cu produse cosmetice,
preparate pentru igiena, preparate pentru
curatarea si ingrijirea corpului, preparate
si articole medicinale, preparate specifice
saloanelor de infrumusetare, produse imprimate.
41. Furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul infrumusetarii,
cursuri de instruire privind sănătatea, cursuri
pentru îngrijirea corporală, pregătire în arta
înfrumusețării, organizarea de cursuri în tehnici
de înfrumusețare, organizarea de seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
organizarea de concursuri de frumusețe, servicii
de școli de frumusețe, servicii de instruire oferite
de școlile de frumusețe, servicii de organizare
și coordonare de concursuri de frumusețe,
servicii educative în managementul francizelor
comerciale, pregătire in domeniu infrumusetarii,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției.

44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
Consultanță în materie de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, Servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, Servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, Furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
îngrijire cosmetică pentru persoane, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, Consultanță în nutriție, Servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, Servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale.

───────

(210) M 2022 02301 (111)188391
(151) 31/03/2022
(732) S.C. BOLTON BG ROMANIA

S.R.L, SPLAIUL UNIRII, NR.16,
CAMERA 403, ETAJ 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHITA, B-DUL TAKE
IONESCU NR.24-28, SC.B, AP.2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300042,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UITĂ DE TRANSPIRAŢIE!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esentiale.
35. Managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ on-line cu produse din clasa 03,
publicitate şi reclamă.

───────
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(210) M 2022 02356 (111)188421
(151) 03/04/2022
(732) AGROLAND CONSULT SRL,

COMUNA VISTEA, NR. 62, AP.
CAM. 3, JUDEȚ BRAȘOV, SAT
VISTEA DE JOS, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

AUTOGHIDARE.RO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 15.01.01; 18.01.08; 26.11.06

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

clase:
9. Aparate de intercomunicație prin unde
ghidate, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, instrumente
de monitorizare, unități de monitorizare
(electrice), software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, aparate pentru monitorizarea
proceselor, camere de monitorizare în rețea,
aparate de monitorizare la distanță, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de apă, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
software de monitorizare de rețele tip
cloud, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aparate de monitorizare
a vaporilor pentru detectarea scurgerilor,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, instrumente

de navigație, software de navigație, suporturi
de bord pentru dispozitive de navigație,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
sisteme de navigație auto cu afișaje interactive,
instrumente și aparate electronice de navigație
și localizare, dispozitive de comandă pentru
aparate de navigație auto.
35. Compilarea și sistematizarea de informații
în baze de date computerizate, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, compilare și sistematizare de
informații în baze de date, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul a sistemelor de ghidare in
agricultura, servicii de vânzare cu ridicata a
sistemelor de ghidare in agricultura, furnizare
de informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de consultanță comercială în
sectorul agricol, vânzări prin licitații în sectorul
agricol, promovarea comercială, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare de
târguri în scop comercial, promovare și realizare
de expoziții comerciale, servicii de promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare de produse
și servicii pentru terți, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
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de mediu, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, servicii de consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea de informații despre metode
de vânzare, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire la
metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
organizare de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare, regruparea
în avantajul terţilor a bunurilor privitoare
la agricultura si fazele de lucrari agricole,
la pregatirea terenurilor agricole, semanat,
fertilizare, erbicidare, recoltarea culturilor, la
utilajele agricole, pesticide si fertilizatori, la
semințe de plante agricole și material de
înmulțire (butași, rizomi) din care se cultivă
plante sau culturi, la produse agricole vii sau
neprocesate, la hrană pentru animale, la produse
agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente,
precum si a furtunurilor cu picurare, caminelor
de vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, sistemelor de filtrare, semintelor si

ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod.
41. Furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii educative
în sectorul industriei agricole, servicii de
consultanță în materie de formare, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, furnizare
de servicii educaționale referitoare la subiecte
de ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
furnizare de formare, formare în vânzări
(instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, servicii de formare de
personal, organizare de cursuri de formare,
organizare de sesiuni de formare, servicii de
instruire și formare, servicii de formare în
management, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, coordonare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de seminare online de
formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizare de cursuri
pentru dezvoltarea abilităților de consultanță,
servicii de consultanță privind publicarea
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revistelor, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
educației, cursuri de instruire în elaborarea
bazelor de date, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet nedescărcabile, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, organizarea de conferințe anuale
în domeniul achizițiilor, asistență profesională
individualizată (coaching), instruiri pentru viață
( coaching), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și instruire cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea stării utilajelor, monitorizarea
stării lubrifianților, monitorizarea calității apei,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării de gresare, monitorizare de semnale
de telecomunicații, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, servicii de monitorizare
a sistemelor informatice, testare, analiză
și monitorizare a semnalelor de navigație,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, monitorizare de mediu
a zonelor de tratare a deșeurilor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de navigație, servicii
de testare de control al calității pentru utilaje
agricole.

───────

(210) M 2022 02381 (111)188467
(151) 04/04/2022
(732) PLS MARKA PAZARLAMA

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
MIMAR SINAN ESKI
LONDRA ASFALTI, NO:69/A,
BÜYÜKÇEKMECE, ISTANBUL,
TURCIA

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

(540)

pierre cardin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe),
covorașe pentru rugăciuni, linoleum, gazon
artificial, linoleum pentru acoperirea podelelor,
saltele de gimnastică, tapet, carpete agăţate pe
pereţi, nu din materiale textile.

───────
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(210) M 2022 02456 (111)188531
(151) 06/04/2022
(732) FON KOZMETIK SANAYI VE

TICARET LIMITED ŞIRKETI,
ORTAKÖY MERKEZ MAHALLESI,
YELDEĞIRMENI CADDESI,
NO: 17/A SELIMPAŞA SILIVRI,
ISTANBUL, TURCIA

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

(540)

CLaRaLINE
Professional MAKE-UP

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

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

3.  Parfumerie, produse cosmetice, arome
(uleiuri esențiale), deodorante de uz uman și
veterinar, săpunuri.

───────

(210) M 2022 02469 (111)188082
(151) 07/04/2022
(732) IONUȚ ALEXANDROVICI, STR.

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

(540)

MOTOYAMA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,

VASILE CONTA, NR. 7-9, SC.E, 
ET. 1, AP. 156, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât

cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de vid,
ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe cu
vid, mașini de aprovizionare cu apă (pompe),
membrane pentru pompe, muls (pompe pentru
mașini de -), pistoale pentru pompe de
alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
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pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru

gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, vânzarea cu ridicata și cu amănuntul
in legatura cu produsele din clasa 07 si 08,
primirea, prelucrarea și gestionarea comenzilor
(lucrări de birou), publicitate, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de agenţii
de import export, strângerea la un loc, în
folosul terților, regruparea în avantajul terţilor
a produselor solicitate in clasele 07, si 08
(cu excepția transportului acestora), permițând
cliențior să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi fumizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate de
tip pay-per-click (ppc).

───────

(210) M 2022 02519 (111)188131
(151) 08/04/2022
(732) GANDUL MEDIA NETWORK SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21. SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PARIOMANIA

metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual),
perii din oțel lunete de mână), piele de
ascuțit, pistoale de călăfătuire, pile (scule),
pompe acționate manual pentru pomparea
apei din fântâni, pompe de aer, acționate
manual, pompe de desfundat țevi (unelte
acționate manual), pompe de gresat, pompe
de gresat (acționate manual), pompe de mână,
pompe pentru lichide (acționate manual), port-
matrițe (scule manuale), pulverizatoare pentru
utilizare în agricultură (acționate manual),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și, peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vârfuri de burghiu de diamant pentru
unelte manuale, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vătraie.
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.14; 21.03.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ed1f1f,
#b60e0e), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#0a0a0a), magenta (HEX #c72b6a)

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

9. Aparate şi instrumente științifice, electrice,
fotografice, cinematografice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporturi automate care
declanșează prin introducerea unei monede sau
a unui jeton, mașini pentru încasat, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
informației şi calculatoare, aparate extinctoare,
publicaţii online, fișiere de imagini descărcabile,
dispozitive de intercomunicare, suporturi de
înregistrare audio.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de agentii de publicitate,
închirierea de spatiilor publicitare, punere la
dispoziție şi închiriere de spaţii publicitare,
furnizarea de spaţii publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închirirere de timp
publicitar în mijloace de comunicare, consultanţă
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin canale de
comunicare, producție de clipuri publicitare,
postări de afișe publicitare, consultanta in
managementul afacerilor, consultanta privind
promovarea vânzărilor, consultanta privind
organizarea afacerii, consultanta profesionala
în afaceri, consultanţă în domeniul achizițiilor
comerciale, consultanţă privind publicitatea în
presă, dezvoltare de concepte publicitare,
pregătire şi realizare de planuri de concepte
media şi de publicitate, servicii de relaţii
media, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
negociere de contracte de publicitate pentrun
terţi, intermediere de contracte pentru terţi,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, crearea de contracte si vânzări
de mărfuri, negociere de contracte, pentru
terţi, privind achiziția şi vânzarea de produse,
intermediere în matene de contracte de
vânzări - cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte pentru alte persoane pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte

de publicitate si promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru cumpărarea şi vanzarea de produse,
publicitate, inclusiv promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin sponsorizare şi
contracte de licenţa referitoare la evenimente
sportive şi naționale nternationale, organizarea
de publicitate, organizarea afacerilor, de întâlniri
de afaceri, de lansari de produse, a distribuției
de monstre publicitare, de prezentări în scopuri
publicitare, demonstraţii în scopuri publicitare,
comerciale, expoziţii, târguri şi evenimente în
scopuri publicitare şi comerciale, organizare
si realizare de evenimente promotionale,
concursuri in scopuri publicitare, prezentări
in scopuri publicitare, organizarea privind
dispunerea de spaţii publicitare în ziare, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, creare, redactare,
publicare, distribuire de texte publicitare şi în
scop promoţional, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, asistenţă privind managementul
comercial, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate şi relaţii publice,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
publicitate prin televiziune şi online, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, comunicatii prin calculator,
servicii de comunicatii televizuale, de
telecomunicații electronice, prin rețele
electronice, de comunicatii video, de
telecomunicații pentru videoconferinte si prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicatii furnizate electronic, exploatarea
rețelelor electronice de comunicatii, servicii
de comunicatii de date, prin satelit, fara
fir, online, prin transmisii televizate, servicii
de difuzare si comunicatii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicatii prin sisteme de posta electronica,
difuzare de informatii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informatii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine si
informatii, transmitere de date, mesaje si
informatii, transmitere de informatii in scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informatii
prin intermediul rețelelor digitale, transfer şi
răspândire de informaţii şi date prin reţele de
calculatoare şi internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio şi de informaţii, transmisie video
la cerere.
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───────

(210) M 2022 02526 (111)188611
(151) 08/04/2022
(732) LARTA MANAGEMENT S.R.L.,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. B 4.1B,
BIROUL B, ETAJ 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050735, ROMANIA

(540)

LARTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 02537 (111)188422
(151) 11/04/2022
(732) DEFLAMMO FIRE PROTECTION

SRL, B-DUL PIPERA, NR. 1B,
ET.7, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, BIROUL 27,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DEFLAMMO
(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;

27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:ROSU, Negru

41. Educație, instruire, divertisment, activitati
culturale si sportive, organizarea si susținerea
de conferințe, congrese, competiții si târguri
in scopuri recreative, publicitare, culturale,
comerciale, educație, divertisment si artistice in
domeniul publicitatii| organizarea de concursuri,
organizarea de competiții de sporturi electronice,
servicii de consultanta si informare referitoare
la pregătirea, cooordonarea si organizarea de
conferințe, congrese, competiții si târguri, servicii
de editare video, editare de inregistrari video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii audio si video, servicii de editare
in procesul de post producție, a muzicii,
a materialelor video si a filmelor, servicii
de reporter de știri, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, distribuire de știri
pentru industria audio vizuala, furnizare de știri
referitoare la sport, difuzare de reportaje de
către agentii de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor in vederea transmiterii
prin internet, producția audio video, multimedia
si fotografie, de televiziune, de inregistrari
audio vizuale, de evenimente sportive, de
prezentări audio vizuale, de materiale video,
servicii de producție video, producție de filme
pentru televiziune, de spectacole si emisiuni de
televiziune, de producție de filme, de programe
educative, audio si video si fotografie, de
inregistrare si producție audio vide, organizarea
de competiții sportive, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte altele decât textele
de publicitate, furnizarea de facilitati sportive,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune nedescarcabile pnn
intermediul serviciilor video la cerere.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
chimice, vopselurilor, diluantilor, radinilor,
materialelor de construcții din metal, structuri și
construcții metalice transportabile, instrumente
manuale de urgente și salvare, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, dispozitive de măsurare,
detectare, malonitorizare și control, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
semnalizare, echipamente pentru scufundări,
accesorii de reglare și siguranță pentru instalații
de apa și gaz, aprinzatoare, echipamente pentru
încălzire, ventilatoare, climatizare și purificare,
echipamente pentru răcire și înghețare, instalații
de uscare, instalații industriale de uscare,
instalatii sanitare, alimentare cu apa și
echipamente de salubritate, materiale și articole
izolante și opritoare, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile (exceptând
transportul lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, realizare de târguri comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prezentare de produse în
scopuri de comercializare, organizare de
lansări de produse, organizarea și desfășurarea
de prezentări de produse, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților
să obțină reduceri la produse și servicii

prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
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și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului, servicii de service de
urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, service de urgență la instalațiile de
furnizare a apei, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
curățarea coșurilor de fum, reparații de alarme
antifurt, servicii de instalare de alarme, reparații
de alarme, instalarea de alarme antifurt,
instalare de alarme antifurt, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalare și reparare de dispozitive de
alarmă antifurt, întreținere de utilaje industriale,
reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, întreținere și
reparare de angrenaje, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare, întreținere și
reparații de mașinărie, întreținere și reparare
de transmisii manuale, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparații de utilaje,
reparații de mașini, renovarea și repararea

clădirilor, detectarea scurgerilor în interiorul
clădirilor, inspecția clădirilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, inspecția structurilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, detectarea
curenților de aer în clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
instalarea de sisteme de detecție a focului,
întreținere și reparații de instalații de stocare
de petrol și gaze, montare de instalații de
aprovizionare și de distribuție de gaze, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
gazelor, întreținere și reparații de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă de incendiu,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
anti-incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă anti-incendiu, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, reparații sau întreținere
de alarme de incendiu, reparații de alarme
anti-incendiu, instalare de aparate de ventilație,
întreținere de rutină a aparatelor de ventilat,
reparare și întreținere de aparate de ventilat,
servicii de etanșare a găurilor de ventilație pentru
aer condiționat, recondiționarea instalațiilor
de aer condiționat, instalare de aparate de
aer condiționat, reparare de aparate de aer
condiționat, întreținerea sistemelor electronice
și de aer condiționat, instalarea și repararea
sistemelor de aer condiționat, instalarea
și repararea aparatelor de aer condiționat,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere de rutină a aparatelor de
aer condiționat, reparare și întreținere de aparate
de aer condiționat, reparare sau întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
reparații sau întreținere de aparate de aer
condiționat (pentru uz industrial), instalare de
aparate de aer condiționat destinate utilizării în
camere curate, furnizare de informații privind
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repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat
din clădiri, instalare de alarme, reparații de
alarme, reparații de alarme antifurt, instalarea
de alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
întreținere și reparații de sisteme de stingere
a incendiilor, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, reparare de echipament electric,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de prevenire a incendiilor,
informații privind întreținerea echipamentului de
măsurare și de testare, întreținere și reparații
de țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, reparare și întreținere de
echipamente pentru lucrări de terasamente.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, proiectare de sisteme electronice,
proiectare de sisteme electrice, dezvoltare de
sisteme computerizate, monitorizarea sistemelor
de rețea, proiectarea specificațiilor sistemelor
informatice, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare de
sisteme de comunicații, proiectare de sisteme de
măsurare, evaluarea performanțelor sistemelor
computerizate raportate la un sistem de referință,
proiectare tehnică, proiectare de clădiri,
proiectare de produs, proiectare de software,
servicii de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,

proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare
de programe de calculator, cercetare privind
securitatea, servicii pentru securitatea datelor,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de iluminat.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
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informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii
de evaluare a riscului pentru sănătate și
siguranță, supravegherea alarmelor antiefracție,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de detectare de bombe, servicii de detectare
și dezamorsare a bombelor, furnizare de
haine persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, servicii de asistență
legală, furnizare de servicii de suport personal
pentru familiile pacienților care suferă de boli
care le pun în pericol viața, furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj,
închirierea articolelor de îmbrăcăminte, auditare
a conformității de reglementare, auditare
a conformității juridice, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/ consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
servicii de monitorizare juridică, servicii de
reprezentare juridică, servicii de concierge,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, închiriere de
aparatură de securitate, consultanță în materie
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, închiriere de
avertizoare de incendiu, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
închiriere de alarme, supravegherea alarmelor
antiefracție, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de stingerea incendiilor, închiriere de
echipamente de protecție, salvare, siguranță și
aplicare a legii.

───────

(210) M 2022 02581 (111)188128
(151) 12/04/2022
(732) ASOCIATIA ALFABETUL

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

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

(540)

CINĂ PE ÎNTUNERIC

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

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

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

───────
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(210) M 2022 02582 (111)188069
(151) 12/04/2022
(732) IBB IMOBILIARE ROMÂNIA

S.R.L., ȘOSEAUA DE CENTURĂ
NR. 48A, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

iResidence
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, publicitate.
36. Consultanță financiară privind investițiile
rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, coproprietate imobiliară, consultanță
imobiliară, agenție imobiliară, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, administrare
de bunuri imobiliare, agenți imobiliari, agenții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale,

furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, estimări de
proprietăți imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agențiilor
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, asistență în materie de achiziții și
interese financiare în domeniul imobiliar.
37. Construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparare și întreținere
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
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servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, consolidare de clădiri, construcția
de clădiri, construcție de clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri și
de alte structuri, construcție de complexuri cu
piscine de înot, servicii de construcții, construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
lucrări de construcție, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de consultanță
privind construcția de clădiri, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, servicii de informații
privind construcția de clădiri, servicii de informații
și consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, evaluarea proprietăților
imobiliare, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, servicii de proiectare
privind proprietățile imobiliare, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale.

───────

(210) M 2022 02639 (111)188138
(151) 13/04/2022
(732) PIEMONTE PIZZA SRL, STR.

ŞCOLII, NR. 19-23, BL. CORP 3,
AP. 4, JUDETUL CLUJ, MUN. CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Piemonte pizza delivery

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.25;
09.07.19

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
amestecuri de pizza, aluat pentru pizza, crustă
de pizza, condimente pentru pizza, făină pentru
pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, pizza preparată, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, toate aceste produse fiind de
proveniență italiană și făcute după rețete italiene.
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, toate aceste servicii în legătură
cu produse de proveniență italiană și făcute după
rețete italiene.
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant, toate aceste servicii în legătură cu
produse de proveniență italiană și făcute după
rețete italiene.
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41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferințe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentații live,
servicii de discotecă și servicii de cluburi,
planificare de petreceri, organizare de
divertisment pentru nunți, botezuri, zile de
naștere, planificare și coordonare de petreceri,
toate aceste servicii organizate de un restaurant
cu specific italian.
43. Servicii de pizzerie, servicii de fast-food,
servicii de fast-food la pachet, servicii de
alimentație publică și anume bar, restaurant,
cantină, cafenele, servicii ale bistrourilor, 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,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior, toate aceste servicii de alimentație
publică cu specific italian.

───────

(210) M 2022 02713 (111)188349
(151) 14/04/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CINEMA - TEATRU
”Florin Piersic”

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

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

───────

(210) M 2022 02727 (111)188165
(151) 14/04/2022
(732) STEFAN BOGDAN LUCOV,

STRADA FABRICA DE CARAMIDA
NR.1A, VILA 60, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013471, ROMANIA

(540)

THRACIAN GARDENS

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare lichide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare.

───────
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(210) M 2022 02730 (111)188608
(151) 15/04/2022
(732) FIEROMANIA COMPANY

S.R.L., SAT PANTELIMON, STR.
BUJORULUI NR. 36, TARLA 66,
PARCELA 670, CAMERA NR. 4,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GERMAN MEISTER

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.16;
26.05.18

(591) Culori revendicate:negru, roșu, galben,
alb, gri

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata, cu amănuntul
si online în legătură cu fierăstrău mecanic
(mașini), mașini robotice cu fierăstrău, lame de
fierăstrău pentru mașini, lame de fierăstrău (părți
de mașini), ciocane rotopercutoare electrice,
mașini de găurit și sfredele, mașini de găurit,
mașini automate de găurit, mașini de găurit
cu percuție (mașini sau piese pentru mașini),
mașini de găurit portabile (electrice), servicii
de vânzare cu ridicata, cu amănuntul si
online în legătură cu mașini-unelte pentru
tăiere, mașini-unelte de precizie pentru tăierea
materialelor, vârfuri de tăiere (piese pentru
mașini), mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, unelte

cu un singur vârf de tăiere (piese pentru mașini),
mașini de înșurubat buloane, mașini multiax
automate pentru înșurubat, servicii de vânzare
cu ridicata, cu amănuntul si online în legătură
cu scule de perforare (piese pentru mașini), cu
excepția celor pentru birou, ciocane electrice,
ciocane cu percuție (mașini), ciocane electrice
de mână, ciocane perforatoare, fierăstraie de
traforaj (mașini), fierăstraie hidraulice cu sârmă,
ciocane hidraulice, ciocane industriale (mașini),
ciocane pneumatice, servicii de vânzare cu
ridicata, cu amănuntul si online în legătură
cu mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
mașini-unelte, scule de mână electrice, scule
manuale acționate în alt mod decât manual,
unelte acționate electric, unelte electrice fără
fir portabile, unelte pentru mașini-unelte, servicii
de vânzare cu ridicata, cu amănuntul si
online în legătură cu mașini de găurit,
mașini de găurit cu percuție (unelte acționate
manual), scule de mână pentru perforare,
acționate manual, altele decât cele de birou,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor
și pentru construcție, reparație și întreținere,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
intermediere comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2022 02731 (111)188171
(151) 15/04/2022
(732) MEDIZIN SUPPLY S.R.L., STR.

ION LUCA NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MEDIZIN TECHNOLOGIES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice,
preparate pentru igienă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR 11 IUNIE NR.
51, SCARA A, CLĂDIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

191

și articole medicinale, dispozitive medicale,
produse farmaceutice.

───────

(210) M 2022 02749 (111)188423
(151) 17/04/2022
(732) COMO CLINIC SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE, NR.27, ET.1,
CORP B, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

COMOClinic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de

muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, emiterea de rapoarte
medicale, compilarea de rapoarte medicale.
44. Consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, servicii de clinici medicale, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii medicale,
închirierea echipamentelor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, depistare
medicală (screening), efectuarea examenelor
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), furnizare de tratament medical,
servicii de tratament medical, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de servicii
medicale, asistență medicală la domiciliu,
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de îngrijiri medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, asistență
medicală de urgență, servicii de informare
medicală, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii de
imagistică medicală, servicii de asistență
medicală, furnizare de asistență medicală,
servicii de examinări medicale, îngrijirea
medicală a picioarelor, analiză comportamentală
în scop medical, servicii ambulatorii, analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, analize de arn sau
de adn pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, analize
genetice pe animale în scopuri dediagnostic sau
tratament, analize medicale pentru diagnosticul
și persoanelor, servicii de anestezie dentară,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență
psihologică, asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, asistență sanitară în legătură
cu homeopatia, asistență sanitară în legătură
cu acupunctura, asistență sanitară în legătură
cu hidroterapia, asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
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sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
asistență sanitară furnizate de companii de
asigurări de sănătate, asistență stomatologică,
case de odihnă, servicii de centre rezidențiale
de asistență medicală, chiropractică, chirurgie,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, chirurgie veterinară, consiliere
farmaceutică, servicii oferite de clinici, clinici
medicale, consiliere genetică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată de
nutriție, consiliere medicală, consiliere medicală
în domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la
teste de auz, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului

pentru diagnosticare medicală sau tratament,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, consulțatii în domeniul farmaceutic,
fixare de dispozitive protetice, fizioterapie,
furnizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de băi publice pentru igienă personală,
furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, furnizare de centre de recuperare fizică,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
servicii de imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, închiriere de echipament pentru uz
medical, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, informații medicale,
îngrijire paliativă, furnizare de servicii deîngrijire
temporară, întocmire de rapoarte cu privire
la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
management de servicii de asistență medicală,
preparare și dozare de medicamente, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc
ai bolilor cardiovasculare, servicii clinice
homeopatice, servicii de analize de sânge,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii de bancă de țesuturi umane,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere privind
intrumentele chirurgicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de
reflexologie, servicii furnizate de spitale private,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale în domeniul
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tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
în domeniul oncologiei, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii paramedicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, testare genetică în
scopuri medicale, testare psihometrică în scopuri
medicale, servicii de testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii
de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie

cu ventuze, reflexologie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de igienă si de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii farmaceutice,
servicii de consultanta în vederea pierderii în
greutate, consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
servicii de depistare a diabetului, servicii
dermatologice pentru tratarea afecţiunilor pielii,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, servicii medicale si pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, depistare
medicala (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii de
furnizare de informaţii medicale, furnizare de
informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
servicii medicale si servicii conexe activităţii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
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nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de informaţii
cu privire la prevenirea diferitelor boli, toate
cele menţionate mai sus sunt furnizate şi
online prin intermediul internetului sau al
oricărei alte platform electronice interactive
oferite de servicii de laboratoare medicale,
servicii de analiză comportamentală în scop
medical, servicii de analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, servicii de analize
de depistare a drogurilor, alcoolului și adn
pentru scopuri medicale, servicii de analize
genetice pe animale în scopuri dediagnostic
sau tratament, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, servicii de
aplicare de produse cosmetice pe corp, servicii
de aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, servicii de asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de consiliere farmaceutică,
servicii de consiliere în domeniul imunologiei,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,

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

───────
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(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
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(540)

FRESCO EXPERT

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Ustensile electrice de bucătărie (mașini),
roboți de bucătărie electrici pentru uz casnic,
roboți de bucătărie electrici pentru alimentele
bebelușilor, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, mașini
electrice de tăiat carne, folosite în bucătărie,
mașini (acționate electric, de bucătărie) pentru
fabricarea frișcăi, mașini de feliat (acționate
electric) folosite în bucătărie, mașini electrice
de bucătărie pentru prepararea alimentelor
(altele decât pentru gătit), mașini electrice
pentru prepararea de produse alimentare
(de bucătărie), altele decât cele de gătit,
roboți de bucătărie, mixere (aparate pentru
bucătărie), mașini electrice de bucătărie, roboți
electrici de bucătărie, cuțite de bucătărie
electrice, mixere de bucătărie (mașini), electrice,
frământătoare (mașini electrice de bucătărie),
unelte și ustensile electrice de bucătărie,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
dispozitive de zdrobit de bucătărie, electrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râșnit,
aparate electrice de bucătărie care transformă
alimentele solide în lichide (aparate pentru
bucătărie), aparate (electrice, de bucătărie)
pentru felierea alimentelor, centrifuge pentru

OXIGENULUI, NR. 1H, SAT
CALDARARU, JUDEȚ ILFOV, 
COM.CERNICA, ROMANIA
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salată (mașini electrice de bucătărie), unelte
manuale (electrice) folosite la prepararea
grătarului, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
malaxoare pentru materiale pentru repararea
cuptoarelor, echipamente de asamblare pentru
transportul produselor, echipamente de ridicare
pentru manipularea încărcăturilor (mașini),
echipament electric de curățare a geamurilor
(mașini), echipament pentru măturare, curățare
și spălare (mașini), mașini și echipamente
de ambalare, echipamente pentru manipularea
materialelor (mașini), compresoare frigorifice
pentru instalațiile de răcit, compresoare
frigorifice pentru instalațiile de încălzit, pompe
pentru instalațiile de recuperare a agentului
frigorific, condensatoare frigorifice, duze de
pulverizare atașabile la mașini de spălare cu
presiune, dispozitive pentru spălarea legumelor
(mașini), mașini combinate de spălare și
periere, dispozitive multifuncționale de spălare
sub presiune, mașini electrice pentru spălarea
alimentelor, râșnițe de cafea (cu excepția
celor manuale), râșnițe de cafea cu acționare
electrică, râșnițe de cafea electrice, mixere
electrice pentru cafea, mecanisme de acționare
pentru trape de ventilare, condensatoare de
ventilatoare axiale, aparate de făcut produse de
cofetărie.
11. Instalații de ventilare pentru bucătării,
hote de evacuare (hote de bucătărie),
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit,
chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvete de bucătărie, sertare termice
pentru bucătărie, aprinzătoare electrice pentru
bucătărie, cuptoare japoneze pentru bucătărie
(kamado), pulverizatoare pentru chiuvete de
bucătărie, hote de extracție pentru bucătărie,
aparate de gătit pentru bucătărie, aprinzătoare
cu butan pentru bucătărie, grătare, grătare
electrice, grătare afumătoare, tăvi cu grătar, grile
pentru grătar, grătare de cămine, grătare cu
gaz, grătare cu cărbune, grătare pentru friptură,
grătare pentru gătit, tăvi electrice tip grătar,
grătare (aparate de gătit), grătare electrice de
interior, plite electrice pentru grătare, grătare
(aparate pentru gătit), grătare electrice cu grilaj,
grătare electrice pentru exterior, grătare mari în
aer liber, aparate de gătit cu grătare, dispozitive
de aprindere pentru grătare, grătare electrice
(aparate pentru gătit), dispozitive de aprindere
a grătarelor, grătare pentru șemineuri (de uz
casnic), grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit), grătare pentru gătit alimentate cu energie
solară, aparate de gătit cu gaz prevăzute cu
grătare pentru gătit, cuptoare, cuptoare solare,
cuptoare industriale, cuptoare rotative, cuptoare

electrice, suporturi pentru cuptor, armături de
cuptoare, cuptoare pentru gătit, cuptoare cu
microunde, cuptoare pentru sinterizare, cuptoare
pe gaz, cuptoare de uscare, cuptoare pentru
pizza, cuptoare cu gaz, cuptoare de ardere,
cuptoare de brutărie, cuptoare pentru masă,
cuptoare cu elevator, cuptoare cu inducție,
cuptoare de reîncalzire, cuptoare cu convecție,
elemente de cuptor prefabricate, cuptor cu vatră
mobilă, cuptoare de uz industrial, cuptoare de
uz casnic, cuptoare de încălzire industriale,
cuptoare industriale pentru gătit, cuptoare
electrice de gătit, cuptoare electrice de prăjit,
căptușeli ajustate, pentru cuptoare, aprinzătoare
cu gaz pentru cuptor, hote cu ventilator
pentru cuptor, componente pentru cuptor de
ardere, aparate de încărcare pentru cuptoare,
cuptoare electrice (de uz industrial), cuptoare
utilizate în industria electronică, rezervoare de
răcire pentru cuptoare, elemente de încălzire
pentru cuptoare, cuptoare cu tăvi orizontale
pentru brutării, cuptoare de gătit de uz
comercial, cuptoare de difuzie pentru încălzire
electrică, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, echipament pentru reglarea tirajului
(componente de cuptoare), echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), unități de
filtrare cu cartușe (echipament pentru tratarea
apei), echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament
pentru reglarea tirajului (componente pentru
focare), echipamente pentru instalații de
produs vapori, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament de
tratare a aerului, echipamente portabile de
decontaminare, chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), hote de
aerisire, hote (hote de extracție, de uz casnic),
hote pentru eliminarea fumului, hote aspirante
pentru șemineuri, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), hote de extracție a aerului
folosite împreună cu mașinile de gătit, filtre
pentru hotele de extracție a aerului, hote
pentru extragerea vaporilor pentru aparate
de gătit, hote aspirante pentru mașini de
gătit, hote pentru aparate de condiționare
a aerului, hote de extracție pentru frigidere,
hote de extracție pentru aragazuri, hote cu
ventilatoare exhaustoare, hote de ventilare
pentru aburi, hote de ventilare pentru fum,
hote pentru aparate de ventilare, hote de
ventilație pentru sobe, recipiente frigorifice,
aparate frigorifice, vitrine frigorifice, tejghele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

197

frigorifice, dulapuri frigorifice, rafturi frigorifice,
combine frigorifice, dulapuri frigorifice, lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, lăzi
frigorifice fixe, de uz casnic, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice
pentru expunere, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice
pentru păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru păstrarea băuturilor, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, cutii frigorifice
electrice, containere frigorifice (gaz), recipiente
frigorifice (gaz), cutii frigorifice (gaz), lăzi
frigorifice electrice, unități frigorifice comerciale,
cutii frigorifice, electrice, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, dulapuri frigorifice pentru carne,
lăzi frigorifice portabile (electrice), containere
frigorifice pentru transport, rezervoare pentru
instalații de spălare cu apă, turnuri de
spălare pentru epurarea gazelor, coloane de
spălare pentru epurarea gazelor, vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
rezervoare de spălare cu apă, boilere pentru
spălare, aparate de cafea, mașini electrice de
făcut cafea, de uz casnic, percolatoare de
cafea pentru uz casnic (electrice), capsule de
cafea goale pentru cafetiere electrice, ibrice de
cafea electrice, fără fir, aparate electrice de
prăjit cafea, mașini electrice de cafea espresso,
percolatoare electrice de cafea, mașini de
cafea espresso, capsule de cafea reîncărcabile,
aparate pentru prăjit cafea, filtre electrice de
cafea, filtre de cafea electrice, filtre electrice de
cafe, mașini de cafea, ventilatoare, ventilatoare
motorizate pentru ventilație, ventilatoare axiale,
ventilatoare turbină (aparate de ventilare),
aparate de ventilare, instalații de ventilare,
unități de ventilație, aparate de ventilație,
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea gazelor, ventilatoare folosite în caz de
incendiu pentru evacuarea fumului, ventilatoare
folosite în caz de incendiu pentru evacuarea
vaporilor, filtre pentru grăsimi (componente ale
ventilatoarelor extractoare), suflante de aer
acționate electric folosite la ventilare, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
ventilatoare cu motor pentru aparate de aer
condiționat, ventilatoare electrice cu dispozitive
de răcire prin evaporare, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), ventilatoare
pentru aparate de aer condiționat, canale de
fum pentru aparate de ventilare, ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare

de uz casnic, filtre folosite cu aparatele de
ventilare, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), dispozitive de inducție de aer
(ventilație), dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator, aparate și instalații de ventilație,
ventilatoare de uz industrial, ventilatoare de uz
comercial, aparate de ventilare pentru vehicule,
suflante acționate electric pentru ventilație,
ventilatoare de uz casnic, ventilatoare electrice
de încălzire, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de aspirație, instalații de ventilare
industriale, friteuze pentru catering comercial,
distribuitoare de băutură pentru catering.
20. Dulapuri de bucătărie, corpuri de bucătărie,
mese de bucătărie, unități de bucătărie,
mobilier încastrat pentru bucătărie, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de bucătărie,
dulapuri (mobilier), mobilier combinat, mobilier
integrat, tejghele (mobilier), mese (mobilier),
mobilier încastrat, mobilier transformabil, unități
(mobilier), piese de mobilier, elemente de
mobilier, mobilier pentru depozitare, mobilier
de interior, scaune înalte (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi modulare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi metalice
(mobilier), mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, suporturi rotative (mobilier),
protecții pentru mobilier, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru saune, standuri pentru lavoare
(mobilier), mobilier de uz casnic, huse adaptate
pentru mobilier, mobilier de uz industrial,
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier pentru
expunerea produselor, suporturi cu rotile
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier),
mobilier pentru automobile-caravană, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi ca
mobilier metalic, mobilier rabatabil pentru
șezut, unități pentru picnic (mobilier), unități
pentru cocktailuri (mobilier), unități de colț
(mobilier), mobilier cu rafturi pentru perete,
piese de asamblare pentru mobilier, unități
de prezentare asamblate (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
nemetalice rezistente la foc (mobilier), kituri de
piese (comercializate în format complet) pentru
a fi asamblate ca mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole
de mobilier, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, suprafețe de
lucru sub formă de mobilier, elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
bănci de lucru cu menghine (mobilier), unități
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de mobilier amplasate sub chiuvetă, huse
de protecție pentru mobilier (ajustate), corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), rafturi
de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
mobilier pentru casă, birou și grădină, vitrine
de prezentare (altele decât vitrinele frigorifice),
dulapuri pentru prezentare (altele decât cele
frigorifice), scaune pentru baruri, coșuri de
brutărie.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, consultanță profesională în
afaceri, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale, consultanță profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, 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 ridicata în legătură cu echipamente de
alimentare cu apă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
regruparea în avantajul terţilor a echipamentelor
pentru bar, restaurante, cofetării (dozatoare
pentru băuturi răcoritoare şi accesoriile lor,
maşini pentru spălat pahare şi veselă, pentru
îngheţată, pentru clătite, pentru paste făinoase,
pentru tocat carne, feliatoare, aparat pentru prăjit
cârnaţi şi crenvuşti, dulapuri frigorifice, maşini

şi automate de cafea, râşniţe), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, reclamă şi
publicitate, inclusiv prin participare la târguri şi
expoziţii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de baruri în care
se servesc sandviciuri, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea barurilor în
care se servesc sandviciuri.
37. Renovare de bucătării (construcții),
construcție de bucătării, instalare de dulapuri de
bucătărie, instalare de echipament de bucătărie,
reparații de mobilier de bucătărie, ascuțire de
cuțite de bucătărie, servicii de amenajări de
bucătării, instalare de aparate de bucătărie,
reparare de aparate pentru menaj și bucătărie,
montări și reparații de hote de bucătărie,
spălare de hote de extracție pentru bucătării,
ascuțire de foarfece și de cuțite de bucătărie,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de bucătărie, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, furnizare de informații
privind ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor de
bucătărie, întreținere, service și reparare de
aparate de menaj și de bucătărie, reparare
de vase adânci (de bucătărie), instalare de
grătare, repararea de cuptoare industriale,
construire de cuptoare industriale, instalare
de cuptoare industriale, instalare și reparații
de cuptoare, reparații sau întreținere de
cuptoare industriale, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de cuptoare industriale, închiriere
de mașini și echipamente de curățenie și
de spălat și de uscat, servicii consultative
privind întreținerea și repararea de echipamente
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mecanice și electrice, reparații sau întreținere
de mașini și echipamente pentru procesarea
alimentelor, reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, servicii de sterizare
pentru echipament de protecție personal,
instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii industriale, instalare de echipament
de monitorizare a încălzirii electrice, instalare,
reparare și întreținere de echipament de
încălzire, întreținere și reparații de echipamente
de încălzit, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, închirierea
de mașini și echipament pentru curățenie,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
închiriere de echipamente de curățare abrazivă,
închirieri de echipamente de spălat rufe,
închiriere de echipament de sterilizare pentru
echipament personal de protecție (epp),
închiriere de echipamente de curățat, închiriere
de echipamente pentru spălătorii, instalare
de echipamente de catering, instalare de
echipamente de birou, întreținere de echipament
de catering, instalare de echipamente sanitare,
dezmembrare de echipamente industriale,
reparare de echipament electric, restaurări
de mobilier, reparații de mobilier, întreținere
de mobilier, montare de mobilier, reparare
și recondiționare de mobilier, asamblare,
întreţinere şi reparaţii de mobilier, servicii
de curățenie pentru hote, instalații frigorifice,
reparare și întreținere de aparate frigorifice,
întreținere de rutină a aparatelor frigorifice,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
frigorifice, instalare de aparate frigorifice,
instalare de dulapuri de bucătărie, reparații
de mobilier de bucătărie, instalare de aparate
de bucătărie, instalare de echipament de
bucătărie, întreținere, service și reparare de
aparate de menaj și de bucătărie, întreținere și
reparații pentru arzătoare, reglarea arzătoarelor
pe combustibil lichid, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea arzătoarelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații electrice de
gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații non-
electrice de gătit, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate și instalații
de gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea oalelor și cratițelor de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit electrice, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit, reparații de

plite non-electrice pentru gătit, întreținere de
plite non-electrice pentru gătit, reparare sau
întreținere de aparate de gătit, instalare de
aparate de gătit comerciale, reparare de aparate
de gătit, instalare de aparate de gătit, furnizarea
de instalații de spălătorii de rufe pentru spălare
și uscare, spălarea cutiilor pentru depozitarea
peștilor, readaptare a instalațiilor de încălzire,
de ventilare și de aer condiționat din clădiri,
instalare, întreținere și reparare hvac (încălzire,
ventilare și climatizarea aerului), instalare de
sisteme de ventilare și de aspirare a prafului,
reparare și întreținere de aparate de ventilat,
întreținere de rutină a aparatelor de ventilat,
instalare de aparate de ventilație, construirea
de coloane de ventilare, reparare de aparate
de ventilare, curățare industrială intensă pentru
unitățile comerciale de catering.
42. Proiectare de bucătării, proiectare (design)
de bucătării, servicii de proiectare de bucătării,
planificare și proiectare de bucătării, consultanță
profesională privind designul de bucătării
la comandă, consultanță profesională privind
tehnologia, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de
consultanță profesională privind tehnologia
alimentară, consultanță profesională în materie
de design industrial, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, design de
mobilier, proiectare piese de mobilier, servicii
de design mobilier, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni
interioare), proiectare (amenajare) de baruri.

───────
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(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
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
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, aparate pentru masaje estetice.
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
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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 și servicii de
informare a consumatorilor, 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 licențelor produselor și a serviciilor pentru terti,
răspândirea 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 menționate
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 medicală, 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
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.

───────
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(210) M 2022 02755 (111)188166
(151) 02/05/2022
(732) SC DACIA CONCEPT SRL, STR.

TOAMNEI NR. 81, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

DACIA CONCEPT PREZINTĂ
CAVALERUL LUMINII CELEI

ADEVĂRATE BASARAB
I O PRODUCȚIE DACIA
CONCEPT&ASOCIATIA

CULTURALĂ LER
WWW.DACIACONCEPT.RO

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative
(tipărituri), publicații promoționale (tipărituri),
publicații periodice tipărite, publicații de reclame
(tipărituri), publicații periodice tipărite, reviste

(publicații periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic și de
instruire (cu excepția aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri), publicații periodice
tipărite în domeniul filmelor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicații electronice, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informații prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzarea de programe de televiziune
retransmise prin conectarea cablului la
receptoarele de televiziune, difuzare de
informații intermediul televiziunii, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzarea
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, difuzare de
informații financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, transmisie de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio și televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informații prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informații și alte
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programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în
scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────

(210) M 2022 02787 (111)188311
(151) 21/04/2022
(732) MIRONA MIHAELA RADU, ALEEA

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

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

(540)

Film O'Clock

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

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, ateliere organizate
în scopuri culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, servicii oferite de centre
de divertisment, acreditare de competențe
profesionale, acreditare de servicii de educație,
servicii oferite de cinematografe, servicii de
cluburi de fani (divertisment), consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de festivaluri
de film, distribuție de filme, divertisment
prin filme, divertisment on-line, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, furnizare de activități
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culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în
scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de informații
despre filme, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații de cinematograf, furnizare de
instalații de cinematografe, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizarea
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor cinematografice, informare în legătură
cu activități culturale, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare

de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și prezentare de spectacole,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, prezentare
de filme, pregătirea subtitrărilor pentru filme,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
prezentare de piese de teatru, prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
educative, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, programe de televiziune prin
cablu (programare), proiecție de filme video,
proiecții de filme cinematografice, servicii
culturale, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de informații prin telefon referitoare
la divertisment, servicii de informații despre
programul filmelor, servicii de maestru de
ceremonii, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
servicii privind ghidul programelor de televiziune,
studiouri cinematografice, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație), editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, editare video, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
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de servicii de înregistrare video automată,
furnizare de studiouri audio sau video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, pregătire și producție de
programe de radio și televiziune, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, înregistrări pe
benzi video (filmare), producția de muzică,
producție audio și video și fotografie, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale de divertisment audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, producție de podcast-uri, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de prezentări audiovizuale, producție
de programe de televiziune, producție de
televiziune, producție de videouri muzicale,
producții de operă, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
punere la dispoziție de studiouri de înregistrare
video, realizare de programe de divertisment
radiofonic, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, servicii de editare audio și video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
de filmare din drone, servicii de filmări aeriene,
servicii de fotografiere din drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de înregistrare, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare video, servicii
de înregistrare și producție audio, servicii de
înregistrări audio, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de înregistrări în studio pentru filme,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de producție video, servicii informative cu
privire la filme video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii pentru

difuzarea de înregistrări video, servicii pentru
producția de filme cinematografice, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, studiouri
de înregistrare, concerte de muzică în direct,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
în direct, interpretare de muzică și canto,
servicii de spectacole în direct, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare de demonstrații de dans, organizare
de festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de reprezentații în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
și prezentare de spectacole în direct, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, prezentări de spectacole
în direct, producere de concerte muzicale,
producția de spectacole în direct, producție de
evenimente de divertisment în direct, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație care cântă muzică vocală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii de
festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
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în direct, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de reprezentații date de
trupe în direct, organizarea de spectacole
muzicale, organizarea de spectacole muzicale
live, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 02827 (111)188377
(151) 06/04/2020
(732) EDEX - Educational Excellence

Corporation Limited,
MAKEDONITISSAS 46, NICOSIA,
CIPRU

(740) 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:

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) M 2022 02865 (111)188605
(151) 21/04/2022
(732) MANGO TROPICAL SERVICES

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

(540)

NP

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

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────
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(210) M 2022 02868 (111)188634
(151) 21/04/2022
(732) ALEEA GARDEN, STR.

BROSCARI, NR. 108, PARTER,
JUDEȚ ILFOV, BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AQUA HOUSE & SPA Doftana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 01.01.09; 07.01.11;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
turcoaz, albastru

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

43. Servicii hoteliere, cazare temporară, servicii
de cazare pentru evenimente, rezervare de
cazare la hotel, servicii oferite de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, închirieri
de spații de cazare temporară, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de recepție pentru
cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), rezervări la restaurant, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și

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

───────

(210) M 2022 02904 (111)188426
(151) 26/04/2022
(732) KIVI RETAIL S.R.L., ALEEA

VARFU CU DOR NR. 27, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

KIVI mobilier accesorii
gradina balcon

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese de
mobilier, decoratiuni interioare si de exterior,
decoratiuni si covoare de gradina, ornamente
de gradiona, perne si cuverturi, ghivece si
jardiniere, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier,
corturi, copertine, pergole, pavilioane, marchize,
umbrele, scaune, banci, canapele de interior
si exterior, seturi de mobilier de gradina,
a produselor de organizare si depozitare,
mese, piese de mobilier destinate relaxarii,
balansoare, hamace, leagane, piscine si
accesorii, sezlonguri, utilaje agricole, a uneltelor
si sculelor utilizate in domeniul constructiilor,
a furtunurilor cu picurare, caminelor de
vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, decoratiunilor luminoase de craciun,
sistemelor de filtrare, contoarelor de apa,
kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor si
ingrasaminte gazon, accesorii si spatii de joaca,
tobogane, trambuline, casute copii, dale si
pavele de cauciuc, jocuri si jucarii, echipamente
de sport (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin

toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
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publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
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organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, administrare în
materie de metode de vânzare, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comercial, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi

datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare și coordonare de demonstrații în
scopuri publicitare, consultanță în materie de
management al afacerilor în sectorul de transport
și livrări.
39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, închiriere de spații, structuri, unități
și containere pentru depozitare și transport,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, închiriere de paleți
pentru transport sau depozitare de produse,
furnizarea de date cu privire la metodele de
transport, servicii de informare referitoare la
transportul de bunuri, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de transport de mărfuri pe distanțe scurte,
servicii de informare referitoare la metode de
transport, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
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consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs,
servicii de evaluare a designului de produs,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online.

───────

(210) M 2022 02948 (111)188213
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

VOMISTOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02950 (111)188222
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

Cynasine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02951 (111)188214
(151) 27/04/2022
(732) VITACEUTICS LDA, EDIFICIO

VITACEUTICS-QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

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

(540)

Agiflex

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 02955 (111)188215
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

DEPURLAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02957 (111)188221
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

GASTOMAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02958 (111)188220
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

GASTROMIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02959 (111)188212
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

INFLAMIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 02960 (111)188219
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

KONDROSAMINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02964 (111)188218
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

NUTRIKINGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02965 (111)188211
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

RETOLISE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02966 (111)188217
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

SEXY HOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 02967 (111)188216
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

CANNABIRON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 02988 (111)188405
(151) 28/04/2022
(732) IOAN-LIVIU BACIU, STR. BRAILEI,

NR. 200, BL. B5, SC. 1, ET. 10,
AP. 42, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

GAFFINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 02993 (111)188063
(151) 28/04/2022
(732) BELU MIHAI, STR.SAVENI,

NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUMEA POLITICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
cârduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii
(tipărite), grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite,
materiale de predare tipărite, postere montate,
reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cârti, reviste,
manuale, pungi din hârtie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
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hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (centru terti) .
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative: organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conținut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2022 03010 (111)188581
(151) 28/04/2022
(732) IONEL VASILE, STR. VIDIN NR. 6,

BL. 54, ET. 1, AP. 26, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

REYA CORPORATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumusețe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii educaționale furnizate de școli, servicii
de divertisment, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
model pentru artiști, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de fotografie, prezentarea
prestațiilor live, furnizarea facilităților de
recreere, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri
pentru scenă, organizarea și susținerea
de simpozioane, servicii de agenție de
bilete (divertisment), închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
desfășurarea de evenimente de divertisment.

───────
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(210) M 2022 03027 (111)188268
(151) 29/04/2022
(732) LIVIU VÂRCIU, STR. DRM.

PĂDUREA NEAGRĂ, NR. 8
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ZĂPADĂ CEAI DRAGOSTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 03064 (111)188277
(151) 29/04/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

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

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

(540)

TREI AZURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 285C)

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-
uri cu alcool, curacao, digestive (lichioruri şi
spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, băuturi pe
bază de vin, punci de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
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servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de

material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
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la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03073 (111)188242
(151) 02/05/2022
(732) UDREA SILVIU-GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SEODAYS

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

9. Software de optimizare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
de calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru optimizarea costului
pe clic (pay per click), software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de blog-
uri, software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, aplicații
software de tipul business intelligence
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, descărcabilă, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabile, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator descărcabile destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării la implementarea internetului
lucrurilor (iot), terminale pentru puncte de
vânzare, terminale electronice la puncte de
vânzare, sisteme de puncte de vânzare (pos),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(epos), carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacțiilor la punctele de vânzare, aplicații
software descarcabile, software utilitar, software
industrial, software video interactiv, software
pentru tablete, software de autentificare, aplicații
software descărcabile, software pentru plăți,
software pentru extranet, software informatic
descărcabil de uz comercial, software de
control descărcabil pentru iluminat destinat
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utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul
35. Servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, marketing afiliat, servicii
de intermediere în achiziții pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru terți,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri pentru terți, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, 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, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului
pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate

oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire la
metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți

───────

(210) M 2022 03078 (111)188256
(151) 02/05/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DUO CALM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────
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(210) M 2022 03087 (111)188571
(151) 02/05/2022
(732) SC BIBILEL SRL, STR.

OTELARILOR, NR.29, BL.K,
SP.35, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

bibilel KIDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.02; 02.05.23; 02.05.27; 26.01.01

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2022 03091 (111)188129
(151) 02/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

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

(540)

BLAJ LAW

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

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

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

45. Servicii juridice, asistență juridică la
întocmirea contractelor, cercetare juridică în
legătură cu tranzacții imobiliare, cercetări
juridice, consiliere cu privire la litigii, consiliere
juridică, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, consiliere
în domeniul proprietății intelectuale, consiliere
în materie de proprietate intelectuală, consiliere
și reprezentare juridică, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
în materie de litigii, consultanță oferită de
experți pentru problemele juridice, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță
privind acordarea de licențe pentru software de
calculator, consultanță privind înregistrarea de
nume de domenii, furnizare de informații cu
privire la drepturile omului, furnizare de informații
despre drepturile de proprietate industrială,
furnizare de informații despre servicii juridice
pe un site web, furnizare de informații în
domeniul juridic, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, furnizarea de informații juridice,
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întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, protejarea drepturilor de
autor, pregătirea regulamentelor, pregătirea de
rapoarte juridice, servicii de asistență legală,
servicii de asistență pentru litigii, servicii
de autorizare, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consiliere juridică, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță privind aspecte legale în materie de
franchising, servicii de consultanță profesională
cu privire la încălcarea drepturilor de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la acordarea licențelor de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională în materie
de drepturi de autor, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de informare pe
probleme legale, servicii de informare referitoare
la standarde de fabricație, servicii de informare
în materie de standarde comerciale, servicii
de informații juridice, servicii de mediere a
conflictelor conjugale, servicii de mediere de
divorțuri, servicii de mediere juridică, servicii de
înregistrare de societăți, servicii de înregistrare
legală, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de reprezentare juridică, servicii
furnizate de avocați pledanți, servicii juridice
cu privire la licențe, servicii în materie de
litigii, servicii juridice (paralegale), servicii juridice
legate de afaceri, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice pro
bono, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra materialelor tipărite, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi derivate în
legătură cu producțiile de filme, de televiziune,
video și muzicale, servicii prestate de avocați
consultanți.

───────

(210) M 2022 03107 (111)188286
(151) 03/05/2022
(732) PETRICA IVAN, STR. PAJIŞTEI,

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

(540)

N NOWA

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

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

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, sevicii de
editare video pentru evenimente, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, servicii de karaoke, servicii
de cluburi de noapte (divertisment): organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente, cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment): prezentarea prestațiilor live,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea
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de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire): organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, pictură pe față, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, transfer
de know-how (instruire): instruire practică
(demonstrații), furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), organizarea de
baluri, furnizarea facilităților de recreere.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni): servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de restaurant:
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, închirierea sălilor de ședințe, servicii
de mâncare la pachet, servire de mâncare
destinată consumului imediat, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare.de mâncare și
băuturi, servicii specifice barurilor de cocteiluri.

───────

(210) M 2022 03114 (111)188350
(151) 03/05/2022
(732) FIOR-DAFIN MUREȘANU, STR.

LIVIU REBREANU NR. 19, AP.12,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ma Muzeul Autografelor
CLUJ - NAPOCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.13; 27.05.17

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

41. Prezentarea de expoziții muzeale.
───────
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(210) M 2022 03115 (111)188164
(151) 03/05/2022
(732) CATALIN-MARIAN COLCIAR,

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

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

(540)

TRIQS HUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 03126 (111)188389
(151) 04/05/2022
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR.7, CAMERA 1,
BL.12, SCARA A, PARTER, AP.1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

milibiotic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2022 03138 (111)188351
(151) 04/05/2022
(732) MARIN PREDA PROTECȚIE SRL,

STR.PIATA GHIOCEILOR, NR 12C,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410249,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MARIN PREDA PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
02.01.01; 02.01.23; 26.03.07
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2022 03157 (111)188083
(151) 04/05/2022
(732) DRAGOȘ STANCA, STR.

SEVASTOPOL, NR. 17C, SC.
B, ETAJ 5, AP. 27, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

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
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.

───────

ȘTEFAN HEPITES NR. 16A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050196,
ROMANIA

(540)

TOPUL FIRMELOR ACTIVE
LF ListaFirme.ro România

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 01.01.02; 26.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
16.  produse de imprimerie, fotografii.
35. Publicitate
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 03200 (111)188205
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

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

(540)

TOT MAI SUS!

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1029465
din data 24.10.2022 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "TOPUL

FIRMELOR ACTIVE”, ".ro” și "România”.

(210) M 2022 03174 (111)188631
(151) 05/05/2022
(732) BORG DESIGN SRL, STR. ING.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03208 (111)188382
(151) 06/05/2022
(732) 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

(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)

(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
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

Nice Cream 
Doar dragoste adăugată
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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 într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de 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).

───────

(210) M 2022 03210 (111)188099
(151) 06/05/2022
(732) VIOREL PASC, STR.

SONDORILOR, NR 18A, AP 19,
JUDEȚ SIBIU, MEDIAS, 551061,
SIBIU, ROMANIA

(540)

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

nr 1023379/26.08.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “școala postliceală” şi “Mediaş”.

(591) Culori revendicate:magenta, turcoaz,
galben, negru

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

41. Servicii de educație specifice școlilor.
───────

școala postliceală
a 

auxila Mediaș
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(210) M 2022 03214 (111)188413
(151) 06/05/2022
(732) MOGOS MED SRL, STR.

IMPARATUL TRAIAN, NR. 20,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

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

nr.1026841/29.09.2022, solicitantul
nu revendic[ un drept exclusiv asupra

denumirii: "Clinica de chirurgie".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 02.09.01; 02.09.14; 24.13.22

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

clase:
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală.

───────

(210) M 2022 03218 (111)188182
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA CAREGIVERS,

STR. FRAGUTEI NR. 11, SAT
OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BANCA DE SCUTECE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,

furnizarea de informații în domeniul educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea de
simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, educație fizică, instruire
practică (demonstrații).
44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de îngrijire tip hospice, servicii de
spitalicești, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închiriere de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoane cu dizabilități, servicii
de moașe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire
medicală, fizioterpie/terapie fizică, servicii de
case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, îngrijire medicală, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de îngrijire mentală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de îngrijire postnatală pentru femei, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice.
45. Servicii de agenții de adopție, îngrijirea
copiilor (babysitting), furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2022 03219 (111)188183
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA CAREGIVERS,

STR. FRAGUTEI NR. 11, SAT
OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BANCA DE ABSORBANTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

Centrul Medical 
MOGOSMED 

Clinica de chirurgie
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41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
furnizarea de informații în domeniul educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi special, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea de
simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, educație fizică, instruire
practică (demonstrații).
44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de îngrijire tip hospice, servicii de
spitalicești, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închiriere de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoane cu dizabilități, servicii
de moașe, servicii de cămine de bătrâni, îngijire
medicală, fizioterpie/terapie fizică, servicii de
case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, îngrijire medicală, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de îngrijire mentală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de îngrijire postnatală pentru femei, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice.
45. Servicii de agenții de adopție, îngrijirea
copiilor (babysitting), furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2022 03222 (111)188491
(151) 06/05/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

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
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
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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
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.

───────
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(210) M 2022 03242 (111)188343
(151) 09/05/2022
(732) IVANA FLORENTINA,

BULEVARDUL CAROL I 59, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
090225, ROMANIA

(540)

CAROL FASHION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 03268 (111)188376
(151) 09/05/2022
(732) LABORATORIOS NORMON, S.A.,

RONDA DE VALDECARRIZO,
6, TRES CANTOS (MADRID),
E-28760, CA, SPANIA

(740) 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.

───────

(210) M 2022 03275 (111)188346
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

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

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

(540)

DANUBIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Țigle, țigle de acoperiș nemetalice, țigle
transparente din plastic, țigle nemetalice, țigle
ceramice smălțuite, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle de acoperiș, nemetalice, țigle
de piatră pentru acoperișuri, țigle din argilă
pentru acoperiș, țigle din mortar de ciment pentru
acoperiș, materiale pentru acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, distribuitor
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

231

televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2022 03276 (111)188345
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

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

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

(540)

RUNDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Țigle, țigle de acoperiș nemetalice, țigle
transparente din plastic, țigle nemetalice, țigle
ceramice smălțuite, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle de acoperiș, nemetalice, țigle
de piatră pentru acoperișuri, țigle din argilă
pentru acoperiș, țigle din mortar de ciment pentru
acoperiș, materiale pentru acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, distribuitor
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii

pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2022 03277 (111)186312
(151) 10/05/2022
(732) TERRAN SISTEME DE

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

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

(540)

ZENIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Țigle, țigle de acoperiș nemetalice, țigle
transparente din plastic, țigle nemetalice, țigle
ceramice smălțuite, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle de acoperiș, nemetalice, țigle
de piatră pentru acoperișuri, țigle din argilă
pentru acoperiș, țigle din mortar de ciment pentru
acoperiș, materiale pentru acoperiș
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, promovarea vânzărilor

───────
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(210) M 2022 03297 (111)188071
(151) 11/05/2022
(732) SC D TOYS SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.2, JUD.
COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)

ZBENG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun.

───────

SPERANŢEI NR. 21B, PARTER,
CAMERA 1, SAT CORBEANCA,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

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).

───────

(210) M 2022 03298 (111)188454
(151) 11/05/2022
(732) BOTTLE BRANDS SRL, STR.

PRACTIC 
pentru băuturilede casă 

Băutură spirtoasă
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(210) M 2022 03321 (111)188307
(151) 07/12/2020
(732) ROLEX, S.A., 3, 5, 7, RUE

(540)

FLIPLOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Ancore (ceasornicărie), casete de arc cu
sistem de blocare a axului [ceasornicărie],
balansiere (ceasornicărie), limbi de ceas,
cadrane pentru ceasuri, oscilatoare pentru
ceasuri, arcuri de ceas, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, cadrane
[ceasornicărie], mecanisme de ceasornic, pietre
prețioase și semiprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, broșe (bijuterii).

───────

(210) M 2022 03326 (111)188052
(151) 12/05/2022
(732) NATURA STAR SRL, SOS

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR.19-21,
BIROU M22, ET.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bel Ami

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19

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

28. Jucarii pentru animale.

───────

(210) M 2022 03354 (111)188330
(151) 12/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEORGE

COSBUC, NR. 25A, AP. 50, ETAJ
6, CLADIREA ATRIUM, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

gomag.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de comerț electronic și de
plăți electronice, software pentru aplicații web și
servere, aplicații software, descărcabile.
35. Servicii online de prelucrare de date, servicii
de comenzi online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de publicitate și
marketing online.

───────

42. Creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, software ca serviciu
(saas), consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (saas), găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, servicii ale unui furnizor
de găzduire cloud, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, găzduire de
facilități web online pentru pentru alte persoane,
găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, stocare de date
online, găzduire de server, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice.

FRANÇOIS-DUSSAUD
CH-1211, SUIZA,
GENÈVE 26, ELVEȚIA

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

31. Hrană pentru animale, materiale
(așternuturi) pentru culcușul animalelor.
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(210) M 2022 03355 (111)188548
(151) 12/05/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR, NR. 15,
ET. PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

WITCHCRAFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
parfumuri pentru corp, uleiuri naturale pentru
parfumuri.

───────

(210) M 2022 03357 (111)188100
(151) 12/05/2022
(732) ASHA HAIR RO SRL, STR.

LUCIAN BLAGA, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300001, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AshaHair EXCLUSIVE
HAIR EXTENSIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.11.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:crem (HEX #c59d5f),
negru

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

3. Adeziv pentru extensii de păr, preparate
pentru înfrumusețarea părului, preparate de
înfrumusețare pentru păr, preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), balsamuri de păr.
26. Extensii de păr, meșe false de păr pentru
coafura japoneză (tabomino), ace de fixare a
meșelor false la spate pentru coafura japoneză
(tabodome).
41. Organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, organizarea de seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură.
44. Servicii oferite de saloane de înfrumusețare
pentru tunderea perucilor, servicii oferite de
saloane de coafură, servicii furnizate de saloane
de coafură și înfrumusețare.

───────

(210) M 2022 03358 (111)188243
(151) 19/05/2022
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU,

STR. NICOLAE BOBOC, NR.18,
AP.10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

RECREATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 26.11.01; 29.01.12

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

42. Proiectare (design) de clădiri, servicii de
design arhitectural, servicii de design interior
și exterior, design de site-uri web, servicii
de personalizare de software, servicii si
consultanță în arhitectură, intocmire proiecte
arhitecturale, arhitectură peisageră, servicii de
arhitectură și inginerie, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare si exterioare, servicii de
design în domeniul arhitecturii, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor pentru
construcții, inginerie, furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, proiectarea (designul) spațiului interior,
consultanță în materie de design interior, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului, servicii
de proiectare de construcții, studii de proiecte
tehnice, studii de fezabilitate, expertize tehnice,
servicii de proiectare pentru structuri de înaltă
rezistență, servicii de proiectare tehnică de
instalații, emitere de aviz de specialitate în
domeniul tehnologiei, design de mobilier.

───────

(210) M 2022 03376 (111)188125
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1655
C), galben (Pantone 109 C), albastru
(Pantone 2727 C)

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
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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
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
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de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03381 (111)188126
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
albastru, 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,
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
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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
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,
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servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03384 (111)188569
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N. SA,

BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAI MAI Credit

(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,
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,
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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
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
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case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03389 (111)188202
(151) 13/05/2022
(732) NEXT GENERATION

TECHNOLOGIES SRL, BD.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 105,
BL. 105, SC. B, ET. 2, CAMERA 5,
JUD. IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

NGT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25;
24.17.02; 29.01.11

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

clase:
9. Panouri solare, structuri de panouri
solare, panouri solare pentru generarea de
electricitate, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, celule fotovoltaice, invertoare
de frecvență (electronice), invertoare CC/
CA, controlere pentru invertoare, baze pentru
încărcare, module de încărcare electronice,

dispozitive de încărcare pentru echipamente
reîncărcabile, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, aparate de control de
încărcare pentru dispozitive neintruzive, stații de
alimentare pentru vehicule electrice.

───────

(210) M 2022 03393 (111)188564
(151) 13/05/2022
(732) ROMIND SERV SRL, BD 1 MAI

NR.3, BL.32,SC.1,ET.2, AP.9, JUD.
CĂLĂRAȘI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PRINT MARKET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de birotică (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod in magazine specializate sau pe
site, servicii de copiere (lucrări de birou).

───────
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ALEEA GRANATULUI NR. 2, ET.
1, AP.16, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(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

(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

───────

(210) M 2022 03409 (111)188265
(151) 16/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

SIAJ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse din
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii de
radiologie, servicii medicale stomatologice,
servicii de tehnică dentară.

(210) M 2022 03399 (111)188550
(151) 16/05/2022
(732) DIAMOND DIGITAL DENT SRL,

───────
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(210) M 2022 03416 (111)188086
(151) 18/05/2022
(732) KONIC NAPOCA MANAGEMENT

ROMANIA SRL, STR. AVRAM
IANCU, NR. 423A, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KNM &

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 20.01.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #c72127)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 03417 (111)188322
(151) 16/05/2022
(732) FLORIN IONITA, STR. SOS.

VERGULUI, NR. 13, BLOC H2,
SCARA 1, ETAJ 6, AP. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022441, ROMANIA

(540)

NORISK.ro PREMIUM
EXCLUSIVE REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, consultanță imobiliară,
brokeraj imobiliar, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind gestiunea terenurilor, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
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privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri de
locuințe (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, colectarea chiriilor, 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,
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 pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
gestionare de proprietăți imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea imobilelor, gestiunea
proprietăților comerciale, gestiunea terenurilor,
imobiliare (managementul proprietăților -),

intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea
de 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 agentului
imobiliar, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow (garanţie) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

245

(210) M 2022 03420 (111)188352
(151) 19/05/2022
(732) BRADORGIN FAM SRL, BLD.

DUNĂREA, NR. 86, BL. PR6,
SC. 2, PARTER, AP. 21, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800669, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
DUMITRU DOBREV, STR. VIORELE,
NR. 4, BL. 22, AP. 101, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Poftă bună, rețete
cu Gina Bradea

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

41. Educație, instruire, divertisment.
───────

(210) M 2022 03422 (111)188139
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

(540)

CARNIVAL SUPERKINGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 03423 (111)188098
(151) 16/05/2022
(732) IONUT OPTASANU, STR.

POSTAVARUL, NR. 3, AP.
58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Antracit Residence Dezvoltam
cu responsabilitate si bun
gust viitoarea ta locuinta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

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

36. Agenţii imobiliare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.

───────

(210) M 2022 03424 (111)188185
(151) 16/05/2022
(732) BIANCA DUDAU, STR. ARON

COTBUS, NR.53, SC.B, ET.4,
AP.B18, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

POESIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR.35, ET. 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA
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4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03425 (111)188140
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)

ESSE CLASSIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 03427 (111)188536
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(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) M 2022 03438 (111)188077
(151) 17/05/2022
(732) HUIDU ȘERBAN-SEBASTIAN,

STR. ELEFTERIE NR. 25, AP.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRONICA CÂRCOTAȘILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și televiziune.
41. Educație, furnizare de divertisment, activități
culturale și sportive, în special organizarea de
competiții și evenimente de divertisment, afaceri
și culturale, adunări sociale (social gatherings),
organizarea de evenimente muzicale, competiții
și evenimente sportive, organizarea de expoziții
cu scopuri culturale și educative, furnizarea
de informații de divertisment, servicii de
imagine digitală, realizare de film, servicii de
fotografiere (photography), reportaje fotografice,
publicare de texte (altele decât textele
publicitare), învățământ, educație și învățămânat
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
facilități de cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line, publicarea de cărți, montaj
de benzi video (editare), publicare on-line de
periodice și cărți electronice, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), realizarea
de spectacole și evenimente, servicii de
microfilmare, servicii de reporteri, filmări pe
bandă video, editarea sunetului și imaginii,
servicii în legătură cu microfilmarea, servicii
de divertisment, servicii oferite de artiști de
spectacol (entertainer services), publicarea
de ziare, reviste ilustrate, cărți, texte, altele
decăt cele publicitare, publicarea on-line
de ziare, reviste ilustrate si cărți, servicii
de editură electronica, altele decât cele
publicitare, realizarea, distribuția și derularea pe
ecran (screening) a documentarelor și filmelor
educaționale, filmelor video, programelor radio
și spoturilor de televiziune, organizarea unor
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zile de amuzament și evenimente sportive,
organizarea, prezentarea și producerea de
spectacole, spectacole în direct și evenimente
cu participarea publicului, organizarea de
prezentări, expoziții, programe de televiziune,
emisiuni radio.

───────

(210) M 2022 03441 (111)188175
(151) 17/05/2022
(732) ORLANDO FRESH FOOD SRL,

STR. ŞOS DE CENTURĂ, NR.
5, JUDEŢUL ILFOV, CLINCENI,
077060, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ORLANDO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.22; 07.01.08;
07.03.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vanzare bunuri imobiliare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare.
37. Construcții civile, construcții și demolări de
clădiri, reparatie si intretinere de cladiri.

───────

(210) M 2022 03442 (111)188281
(151) 17/05/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGĂ, NR. 14, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)

Corul Marii Uniri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 03445 (111)188244
(151) 17/05/2022
(732) MARIUS-MIREL MICU, ALEEA

SARGETIA, NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

HARMONY RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminări, dezinsecție și deratizare,
altele decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură, silvicultură, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, extracție de resurse naturale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), asamblare,
întreţinere şi reparaţii de mobilier, consolidare
de clădiri, conservarea clădirilor, construcție
de case, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți, construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcții
pe uscat (onshore), construcții și reparații
de clădiri, construirea de zone rezidențiale,
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fundații pentru clădiri, furnizare de informații
în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
pregătirea podelelor pentru placare și căptușire,
pregătirea terenului pentru construcții, servicii de
cimentare, servicii de colmatare și călăfătuire
interioare, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, renovarea
și repararea clădirilor, construire de locuințe
private, construirea de locuințe publice, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, reparații și întreținere de clădiri,
curățare interioară și exterioară de clădiri,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
de infrastructură, construcție de anexe de casă.

───────

(210) M 2022 03446 (111)188414
(151) 17/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEEVR BOCU, NR 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

VELLA

(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:

───────

(210) M 2022 03458 (111)188181
(151) 18/05/2022
(732) CELOFIBREI DEVELOPMENT

SRL, STR. CRENGUȚEI NR. 88,
JUD. ILFOV, DOMNESTI, 077090,
ILFOV, ROMANIA

(540)

6origins

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.11; 07.03.25

(591) Culori revendicate:violet, albastru
închis, albastru deschis, galben, roz,
verde, negru

(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

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.
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37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2022 03463 (111)188386
(151) 18/05/2022
(732) OANA-CRISTINA OBOROCEANU,

STR. EROILOR, NR. 23A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DERCASA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.01.03; 05.05.16

(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
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

(591) Culori revendicate:galben, maro, auriu,
alb
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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 (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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

251

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, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

252

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 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
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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
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
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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
(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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

255

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,
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
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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.

───────

(210) M 2022 03468 (111)188264
(151) 18/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE, NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

FROM THE HEART
OF TRANSYLVANIA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri

aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33(exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizare de festivaluri, organizare de expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2022 03471 (111)188669
(151) 18/05/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA,

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B, AP
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020392,
ROMANIA

(540)

La Provincia Hrănit
Sănătos PUIUL BIO

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

cu nr. OSIM 1025090 din data 13.0.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Hrănit Sănătos PUIUL BIO.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 03.07.03; 03.07.24;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, alb, bej

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

(210) M 2022 03514 (111)188457
(151) 20/05/2022
(732) ECOSOFT INVESTMENT SRL,

ȘOS. ARCU NR. 53-55, BL. T12,
SC. B, PARTER, AP. 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

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) M 2022 03515 (111)188105
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FlexDRIVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
27683c), negru (Pantone Black C), alb

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele

vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
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sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea

vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────
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(210) M 2022 03516 (111)188104
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHICA FLEET SERVICES

S.R.L, STRADA GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FlexDRIVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.11.01

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), albastru (Pantone 27683 C),
alb

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de

pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
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protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.

privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru

35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
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deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03517 (111)188103
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wheels4all/Romania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru

vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
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schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.

afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul

35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
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cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03518 (111)188102
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wheels4all/Romania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de

exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
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hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul

afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

266

furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03527 (111)188136
(151) 20/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

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
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

267

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

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

───────

(210) M 2022 03534 (111)188137
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ,
STR. ICOANEI, NR. 29A, CAM. 2,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEMPER EDU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03540 (111)188130
(151) 20/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

REBORN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#ED0C22), negru (HEX #040404,
#4C4445, #3C3C3C, #343434)

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

35. Agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, crearea materialului publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare de
concepte de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, concepere de material publicitar,
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concepere de logouri publicitare, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, estimări
pentru marketing, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații privind marketingul, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de servicii
publicitare, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
întocmire de planuri de marketing, întocmire
de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing folosind influenceri,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
utilizând factori de influență, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de materiale

promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse prin influeceri, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web.

───────
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(210) M 2022 03566 (111)188257
(151) 23/05/2022
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DIO MED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical.

───────

(210) M 2022 03567 (111)188261
(151) 23/05/2022
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

TRI OLI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supliment alimentar de uz uman.

───────

(210) M 2022 03574 (111)188177
(151) 23/05/2022
(732) NARCISA-MIRABELA

CHRISTIANSEN, STR. BISTRITEI,
BL. 1HASDEU, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

FEMI.EKO care for you

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 05.05.20

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

clase:
35. Servicii de comerț online și servicii de
publicitate, marketing și promovare a produselor
ecologice de igienă intimă.

───────
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(210) M 2022 03576 (111)188329
(151) 23/05/2022
(732) NELLO CONSTRUCT S.R.L.,

SAT MIHAI VITEAZU, NR. 897 A,
JUDETUL CLUJ, COMUNA MIHAI
VITEAZU, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Nello Construct

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.05.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#ED1B24, #8D1C1E), gri (HEX
#D2D3D5), alb (HEX #FFFFFF), negru

(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, servicii de 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 potenţiali 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
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare
a consumatorilor, marketing imobiliar, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare

digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
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pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, transfer electronic de fonduri prin
intermediul tehnologiei blockchain, emiterea de
cecuri-cadou.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer

condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, excavarea ruinelor, în alte
scopuri decât pentru cercetare, întreținerea
lifturilor prin sisteme de monitorizare la distanță,
montarea de gazon artificial, servicii de
hardscaping (amenajări peisagistice cu material
nevegetal), servicii de asamblare referitoare
a montarea mobilierului, servicii de tâmplărie
(reparații lemnărie), închirieri de utilaje pentru
construcții, construcții și demolări de clădiri.

───────
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(210) M 2022 03577 (111)188293
(151) 23/05/2022
(732) DICHELI SERVICES S.R.L, STR.

POPASULUI, NR. 34A, CAMERA
1, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

bucharest bike traffic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 18.01.05

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

clase:
37. Reparații de biciclete, servicii de reparații
și întreținere de biciclete, furnizare de
informații privind repararea de biciclete,
servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea ambreiajelor, recondiționarea
vehiculelor, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de sisteme de frânare
pentru vehicule, întreținerea vehiculelor, revizii
generale de vehicule.

───────

(210) M 2022 03578 (111)188533
(151) 23/05/2022
(732) SINO ALLIANCE HONG KONG

INVESTMENT LIMITED, FLAT/RM
A, 19/F, ARTHUR COMM BLDG., 33
ARTHUR ST., YAU MA TEI, HONG
KONG, CHINA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat pe
cap, sepci (articole de îmbrăcăminte), articole
purtate în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși,
costume bărbătești și taioare, costume, cravate,
curele (accesorii vestimentare), fuste, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
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uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2022 03580 (111)188316
(151) 23/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOSTALGIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte de
flori (parfumuri), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), parfumerie.

───────

(210) M 2022 03583 (111)188353
(151) 23/05/2022
(732) BIOCLINICA SA, BDUL CETATII,

NR. 53B, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIOCLINICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.

42. Analize chimice, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul chimiei, consultanță
în domeniul chimiei, servicii ale unui
laborator de cercetări biologice, analize
bacteriologice, consultanță în domeniul
cercetării bacteriologice, cercetare biologică,
cercetare și analiză biologică, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare și dezvoltare
de produse noi pentru terți, servicii
de testare de control al calității pentru
produse, servicii de control al calității pentru
terți, dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2022 03584 (111)188315
(151) 23/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ TIMIȘ, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CURAPELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintilor, parfumuri, uleiuri esentiale,
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru fumigatie (parfumuri),
parfumerie, odorizante.

───────
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(210) M 2022 03593 (111)188108
(151) 23/05/2022
(732) RIOMATEX SRL, STR. CV. IV.

(540)

DANTE PIZZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza congelată, pizza conservată, pizza
refrigerată, pizza (preparată), blat de pizza, făină
pentru pizza, condimente pentru pizza, sosuri
pentru pizza, blaturi de pizza, aluat pentru pizza,
amestecuri de aluat pentru pizza.

───────

(210) M 2022 03597 (111)188081
(151) 23/05/2022
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII, NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI, NR.56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)

Cooperativa agricolă
Fermier în țara mea

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

44. Servicii de agricultură, servicii de consultanță
în sectorul agricol, servicii de informare
în sectorul agricol, consultanță agricolă în
domeniul fertilizării, servicii agricole și veterinare,
consiliere în domeniul agricol, servicii oferite de
ferme agricole, consultanță agricolă, împrăștiere
de produse chimice pentru uz agricol, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
pulverizare aeriană de produse chimice agricole.

───────

(210) M 2022 03600 (111)188280
(151) 24/05/2022
(732) DENT WELLNESS SRL, STR.

VICTORIEI, NR. 160 P, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Dent Wellness

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.10; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii stomatologice oferite deun
cabinet stomatologic.

───────

STR. NICOLAE IORGA, NR. 313,
SAT TRAISTENI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA VALEA DOFTANEI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

OVIX

TABACARI, BL. 12, AP. 6, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 500483,
BRAȘOV, ROMANIA

(210) M 2022 03604 (111)188085
(151) 24/05/2022
(732) OVIX INSTAL SERVICE SRL,
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

45. Servicii de licenţiere (servicii juridice).
───────

(210) M 2022 03605 (111)188170
(151) 24/05/2022
(732) SC PlantExtrakt SRL, SOS.

ZALAULUI, NR. 46, JUD. CLUJ,
RADAIA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ENERGOPHYT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceară dentară, dezinfectanţi.

───────

(210) M 2022 03612 (111)188133
(151) 24/05/2022
(732) MIRCEA CHIRU, STR. SFÂNTUL

ELEFTERIE NR. 20, AP. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.03.01;
03.03.15; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, carne conservată, carne afumata,
carne tocată, carne proaspătă, carne procesată,
carne congelată, carne uscată, carne ambalată,
carne prăjită, carne preparată, extracte din
carne, carne de pasăre, carne de porc, conserve
de carne, carne prăjită de pui, ragut (tocăniță
cu carne), carne de pui deshidratată, carne de
pasăre supracongelată, carne de vită feliată,
carne de vită preparată, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), grăsime din
carne de vită, pateuri pe bază de carne, felii

clase:
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
materiale metalice pentru structuri și construcții,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, conducte metalice pentru instalații de
climatizare.
9. Aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), instalații de
apă calda, sisteme de încălzire pardoseală.
19. Conducte nemetalice pentru instalații de
ventilație și climatizare, Conducte nemetalice
pentru instalații de ventilație și climatizare.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipamente si
materiale pentru instalatii sanitare, servicii de
comerț cu mamănuntul si cu ridicata in legătură
cu echipamente necesare instalațiilor termice,
articole pentru montarea echipamentelor de
incalzire si răcire a imobilelor, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu articole
si echipamente care asigura incalzirea si racirea
imobilelor, servicii de import si export.
37. Servicii de intretinere, mentenanta, montaj si
reparatii a instalațiilor termice si echipamentelor
care asigura incalzirea si racirea imobilelor,
managementul proiectelor de construcție,
construcții si demolări de clădiri.
42. Consultanță tehnologică, consultanță în
domeniul tehnic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare.
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de carne de oaie, chiftele din carne de vită,
cârnați din carne de pui, satay (frigărui de
carne cu sos), feluri de mâncare preparate
din carne, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), roast beef (friptură de carne la cuptor),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
extrase aromate din friptură de carne de vită,
carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), carne de pui gătită lent la cuptor (pulled
chicken), mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de rață,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, pastramă din
carne de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), bulgogi (fel de mâncare coreeană
din carne de vită), carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), găluște
(din carne), gelatine de carne, fâșii de carne
uscată de iac, produse din carne sub formă
de hamburgeri, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, hamburgeri, hamburgeri de vită, hamburgeri
de carne, hamburgeri de curcan, chiftele de
hamburger negătite, hamburgeri din carne de
pui, aripioare de pui, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), pârjoale din
carne, salate cu carne de pasăre, salate de
legume, salată de pui, tocană de vită, bacon,
bratwurst, bucati de carne refrigerate, bucăți de
carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
carne de pasăre de curte, carne de vită, carne
de pui proaspătă, carne prajita de pui, carne
friptă, cărnuri gătite, carne și produse din carne,
crochete de pui, friptură de vită, friptură de porc,
friptură de pasăre, friptură de miel, pastramă de
pui, pulpe de pui, pui la grătar (yakitori), carne de
vânat, șuncă, legume preparate la grătar.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, promovarea comercială, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate, publicitate online, servicii
de publicitate, publicitate și reclamă, servicii
de promovare și publicitate, marketing pentru
evenimente, publicitate și marketing, marketing
pe internet, marketing folosind influenceri,
servicii de publicitate și marketing online,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de sculptură culinară, servicii
ale bistrourilor, servicii ale barurilor, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering în exterior, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii oferite de rotiserii, servicii de
bufet, servicii oferite de restaurante pentru turiști.

───────
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(210) M 2022 03632 (111)188163
(151) 24/05/2022
(732) STREET CHOW S.R.L., STR.

LT.AV. MARCEL ANDREESCU,
NR. 12, SC. 1, PARTER, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YOSHI IZAKAYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

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

43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, sculptură
culinară, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi).

───────

(210) M 2022 03641 (111)188233
(151) 25/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FARINGOSEPT SPRAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, preparate farmaceutice
antiinflamatoare, antiseptice pentru tractul
respirator superior si zona orofaringiana.
10. Dispozitive medicale sub forma de picaturi si
spray.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
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scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole

ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice şi farmaceutice, vitamine, conservanţi
şi antioxidanţi, exceptând transportul lor.

───────

(210) M 2022 03646 (111)188294
(151) 25/05/2022
(732) PRODESIGN ENGINEERING &

CONSTRUCTION S.R.L., STR.
CHINDIEI NR. 16, CAMERA NR. 1,
CAMERA NR. 2, CAMERA NR. 3,
PARTER, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PRODESIGN ENGINEERING
& CONSTRUCTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
37. Construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
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rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, construcții civile, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construcție de
proprietăți industriale, realizarea de construcții
cu caracter industrial, construcția de instalații
de stocare de petrol și gaze, construire de
drumuri, construcția de fundații pentru drumuri,
construirea de aeroporturi, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, servicii de
construcții, servicii de instalare și de reparații,
extracție minieră, foraje pentru extracția de petrol
și de gaze, ridicare de construcții structurale din
oțel, construcția de platforme de exploatare.
42. Servicii de arhitectură de interior, arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design interior
și exterior, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
design vizual, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, consultanță
tehnologică, consultanță în domeniul arhitecturii

și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, design
industrial, proiectare (design) de clădiri, ridicare
topografică de drumuri, studii topografice de
terenuri și drumuri publice, expertize tehnice
și servicii de explorare, studii de proiecte
tehnice, studii tehnice de fezabilitate, studii
de proiecte de inginerie, studii și proiecte
de cercetări tehnice, efectuare de studii de
proiecte tehnice, studii de fezabilitate în materie
de proiectare, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de management al proiectelor de
inginerie, proiectarea construcţiilor, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii de inginerie structurală, servicii de
consultanță tehnică privind ingineria structurală,
proiectare de instalații industriale.

───────

(210) M 2022 03656 (111)188314
(151) 26/05/2022
(732) SC TEX MARKETING & SALES

SRL, CORUNCA, NR. 391 A/2,
JUD. MUREŞ, CORUNCA, 547367,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.19; 07.01.08; 26.11.03
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(591) Culori revendicate:roz, roşu deschis,
portocaliu, galben, verde, albastru,
mov, roşu închis, alb, negru

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

2. Toner pentru imprimare, tonere, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante matriciale, cartușe cu toner,
umplute, pentru folosirea la calculator, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
termice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare electrostatice, cartușe de toner,
umplute, pentru imprimante laser, toner pentru
imagini uscate pentru echipament de fax,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe umplute cu toner pentru
imprimante de calculator, cartușe umplute cu
toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini de
fotocopiat, cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante cu laser, cartușe de toner, umplute,
pentru mașini de imprimat, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante cu jet
de cerneală, toner pentru imprimare offset,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, tonere
introduse în cartușe, tonere (cerneluri uscate)
pentru multiplicare.
37. Servicii de reîncărcare a cartușelor de toner
goale, servicii de reumplere a cartușelor cu toner
sau cerneală.

───────

(210) M 2022 03660 (111)188179
(151) 25/05/2022
(732) EAGLE TEAM SECURITY SRL,

STR. LXI, NR. 7, CAM. 3, JUD.
TIMIS, COMUNA SAG, 307290,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CONDOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3026),
negru (RAL 9005), alb (RAL 9003)

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

37. Instalarea sistemelor de securitate.
───────
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(210) M 2022 03662 (111)188543
(151) 25/05/2022
(732) MARATI CAFE SRL, STR. DR.

BENONE GEORGESCU NR. 16C,
JUD. DAMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

2.20V Caffé
Încarcă-te cu zvâc!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 11.03.04

(591) Culori revendicate:verde (HEX#268445,
HEX#519165, HEX #eefff7), alb

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

30. Cafea, ceai, ciocolată, produse de patiserie.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de franciză, servicii de comerț
cu produsele din clasa 30, respectiv: cafea, ceai,
ciocolată, produse de patiserie.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și cafenea.

───────

(210) M 2022 03665 (111)188266
(151) 25/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

TRIBORD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, comercializarea și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 33
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2022 03677 (111)188291
(151) 26/05/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI, NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

VeloExpert

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicaţii electronice
descărcabile, broşuri electronice descărcabile,
cărţi audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicaţii periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broşuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoţionale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, editare şi actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de: reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
broşuri electronice descărcabile, cărţi audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de: comunicate
de presă tipărite, reviste (publicaţii periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producţie de reclame radio.

38. Servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), radiocomunicaţii, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio şi tv.
41. Editare de publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, servicii de
programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, producţie
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale şi ziare.
45. Acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 03678 (111)188375
(151) 26/05/2022
(732) INTELLIGENT DIGITAL

SOLUTIONS SRL, STR.
GAROFIŢEI, NR. 7, SAT
SÂNCRAIU DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, COMUNA SÂNCRAIU DE
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

franc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #d2242c),
negru (HEX #1c1b1b)

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

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

───────
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(210) M 2022 03680 (111)188594
(151) 26/05/2022
(732) PISCICOLA SRL, STR.

PESCARILOR, NR. 32, SAT
LARGA-JIJIA, JUD. IAŞI, COMUNA
MOVILENI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DELTA MOLDOVEI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 05.11.13; 06.03.01;
03.07.09; 26.03.01; 01.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#008DD2, #00A0E3), verde ( HEX
#1DA63F, #3CAB3D, #9A9A66), maro
(HEX #6B6B44, #86776F), alb (HEX
#FFFFFF), galben (HEX #FFED00)

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări

comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, spumă de peşte, icre de
peşte, preparate, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, carne uscată prin
îngheţare / carne liofilizată, legume uscate prin
îngheţare / legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe tartinabile,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, hummus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1026219 din data

23.09.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "DELTA MOLDOVEI”.
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arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, smântână, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
branză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat, supă
de fructe de pădure, desert pe bază de fructe
de pădure și frișcă, mâncare pe bază de legume
pentru bebeluși, verjus pentru uz culinar, pește
prelucrat, pește uscat, pește afumat, pește
marinat, pește sărat, pește congelat, pește
conservat, pește gătit, extracte de peste, pastă
de pește, biscuiți de pește, friptură de pește,
pârjoale din pește, conserve de pește, pește
în conservă, conserve din pește, file de pește,
chiftele din pește, pateuri de pește, geluri din
pește, cârnați de pește, crochete de pește,
pește la borcan, produse alimentare din pește,
alimente refrigerate din pește, pește (conservat)
(în conserve), icre de pește procesate, pește
gătit și congelat, batoane de pește file, icre de
pește, preparate, pește fiert și uscat, carne de

pește uscată, pește uscat și mărunțit, mâncăruri
pe bază de pește, pește, cu excepția celui
viu, pește în ulei de măsline, produse din
pește la borcan, fileuri de pește la grătar,
produse congelate pe bază de pește, făină de
pește pentru consum uman, alimente refrigerate
constând în principal din pește, produse din
pește preparate, pentru consum uman, pește
uscat și tăiat în fire subțiri, paste tartinabile din
pește, fructe de mare și moluște, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând în
principal din pește, supă de pește.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa,
viu, hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale
vii, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, biscuiţi pentru câini, borhot, preparate
pentru păsările ouătoare, ouă pentru incubaţie,
fertilizate, icre de peşte, peşte, viu, făină de peşte
pentru consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ /
hrană pentru animale / furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină) / tescovină,
ierburi de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt,
grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări,
fân, alune de pădure, proaspete, heringi, vii,
conuri de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
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porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soia,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii, arbori
de palmier, palmieri (frunzele arborelui de
palmier), făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, turtă de rapiţă pentru
vite, rubarbă, proaspătă, făină de orez pentru
furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru consum
animal, tufe de trandafiri, plută brută, secară,
somon, viu, sare pentru vite, sardine, vii,
castraveţi de mare, vii, seminţe germinate pentru
uz botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
arbuşti / tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal, mănunchiuri de mesteacăn pentru masaj
la saună, semințe de dovleac neprocesate,
semințe de cânepă neprocesate, grâu spelt
neprocesat, iarba-mâței, alac neprocesat, pești
vii pentru alimentație, pește viu pentru consum
uman.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare

a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor 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
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pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, 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,
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, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Academii (educaţie), 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 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
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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,
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), 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, închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, 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,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică, organizare
și coordonare de turnee de pescuit, instruire
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privind pescuitul, furnizare de instalații pentru
pescuit, organizare de competiții sportive de
pescuit, servicii de ghid pentru pescuit sau
vânătoare (gillie).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
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, servicii de recepție pentru
cazare temporară (repartizarea cheilor), servicii
de adăposturi de animale, cazare temporară în
case de tranzit, închiriere de spații de cazare
de vacanță, închiriere de chiuvete de bucătărie,
închiriere de vestiare/cabine portabile, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier,
închirieri de mobilier de birou.
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 saloane de înfrumuseţare, servicii de
sanatoriu pentru convalescenţi, închirierea de
echipamente pentru ferme, servicii de viticultură,
consultanta in domeniul viticulturii, aranjamente
florale, servicii de grădinărit, îngrijirea sănătăţii,
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
spitaliceşti, 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,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie,
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii
de reîmpădurire, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de saună, servicii de solarii,
servicii de terapie, tratarea arborilor, plantarea
arborilor pentru reducerea emisiilor de carbon,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de cosmetică, distrugerea
buruienilor, consiliere alimentară și nutrițională,
managementul faunei sălbatice, acupunctură,
terapie cu ventuze, servicii de medicină
regenerativă, servicii de cosmetologie, îngrijirea
peștilor, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea peștilor, servicii de piscicultură,
toaletarea copacilor.

───────

(210) M 2022 03685 (111)188263
(151) 26/05/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROATA VEDETELOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

291

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.03.04

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
medii descărcabile, podcast-uri descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente tiparite, reprezentări
grafice, insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,

prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
161253 ), albastru (Pantone 154825),
(Pantone 184043), (Pantone 193952),
rosu (Pantone 181354), (Pantone
171664), galben (Pantone 120738),
(Pantone 141038), mov (Pantone
153207), (Pantone 133820), (Pantone
192630), roz (Pantone 151821),
(Pantone 152216), verde (Pantone
166340 ), (Pantone 165421), (Pantone
176153), alb (Pantone 110601)
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brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și

televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────
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(210) M 2022 03691 (111)188187
(151) 26/05/2022
(732) ASOCIATIA DEGUSTATORILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA
- ADAR, BDUL MARASTI NR.
59, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Asociatia Degustatorilor
Autorizati din

Romania - ADAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Educatie, instruire, organizare de cursuri
de formare profesionala, organizare si jurizare
concursuri de vin si bauturi alcoolice, cursuri
de formare degustatori initiati si autorizati,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
degustare vinuri (servicii de formare în),
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative.
42. Consultanta tehnica de specialitate,
cercetare, dezvoltare si inovare, servicii de
expertiza/analiza a produselor vinicole si
bauturilor alcoolice.

───────

(210) M 2022 03699 (111)188317
(151) 26/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KYPHIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte de
flori (parfumuri), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), parfumerie, ambră (parfum),
odorizante, aromatice (uleiuri esenţiale), spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personala, truse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
coloranţi cosmetici, preparate cosmetice pentru
slăbit, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), şampoane uscate, apă de colonie,
esenţe eterice, mosc (parfumerie), apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, sprayuri cu efect de răcire pentru
scop cosmetic, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetic, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, ștampile de machiaj,
umplute, infuzii pentru baie în scop cosmetic,
măști sub forma de folie pentru scopuri cosmetic.

───────

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
vinicole si bauturi alcoolice, servicii de informații
comerciale referitoare la vinuri.
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(210) M 2022 03702 (111)188058
(151) 26/05/2022
(732) GUTU ALEXANDRU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STRAJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.08;
29.01.12

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

clase:
6. Uși metalice uși metalice blindate, uși
metalice antifoc, uși glisante metalice uși
metalice pentru clădiri, uși metalice pentru
interioare, uși metalice de siguranță, mânere
metalice pentru uși. uși metalice de incendiu,
uși de incendiu metalice plăcuțe metalice pentru
uși, rame de uși (metalice), uși (topuri metalice
pentru), uși metalice pentru curți interioare,
uși glisante metalice pentru clădiri, mânere
trăgătoare metalice pentru uși, plăci metalice
pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice de
identificare și plăcuțe metalice pentru uși, uși
metalice pentru case de bani, dispozitive de
închidere pentru uși metalice.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză servicii de
comercializare cu: uși metalice, uși metalice
blindate, uși metalice antifoc, uși glisante
metalice, usi metalice pentru clădiri, uși metalice
pentru interioare, uși metalice de siguranță,
mânere metalice pentru usi, uși metalice de
incendiu, uși de incendiu metalice, plăcute
metalice pentru uși, rame de uși (metalice) usi
(tocuri metalice pentru), uși metalice pentru curți
interioare uși glisante metalice pentru clădiri,
mânere trăgătoare metalice pentru uși, plăci
metalice pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice
de identificare și plăcuțe metalice pentru uși.
uși metalice pentru case de bani, dispozitive de

închidere pentru uși metalice, servicii de agenții
de import - export.

───────

(210) M 2022 03704 (111)188308
(151) 26/05/2022
(732) GIGI - DACIAN SÎRBU, STRADA

MAȘINA DE PĂINE 20, BLOC
OD 37, SCARA 1, ETAJ 3, AP.
13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

sigloo FRIENDLY MARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Tacamuri, cutite, linguri, furculite, lingurite
9. Incarcatoare pentru telefoane, casti bluetooth
pentru telefoane, suport pentru telefoane, de pus
in masina si bicicleta, huse tablete si telefoane
20. Patuturi pentru copii, scaune de masa, din
plastic, pentru copii
21. Polonice, spatule, pentru utilizare in
bucatarie, olite pentru copii, cadite bebelusi,
cadite (din plastic) pentru copii

───────
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(210) M 2022 03715 (111)188364
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Tu știi cât de ocupat
e ficatul tău ?

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

5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, preparate farmaceutice
hepatoprotectoare, suplimente dietetice de uz
uman pe bază de fosfolipide, silimarină, arginină,
combinații de plante hepatoprotectoare.
10. Dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de picături, spray,
capsule, tablete, comprimate, plicuri pudră,
soluție buvabilă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

296

pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2022 03717 (111)188234
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RHINXYL- Desfundă nasul
și ușurează respirația !

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

5. Preparate medicale, preparate farmaceutice
antiinflamatoare, antiseptice pentru patologia
nazala si sinusala, tratamentul rinitelor alergice,
non-alergice din raceala si gripa si al sinuzitelor.
10. Dispozitive medicale sub forma de picaturi,
spray, capsule, tablete si comprimate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a

următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
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───────

EROU NICOLAE IANCU, NR. 87 E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GOLD GENERATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, produse cosmetice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, articole de gimnastica si de sport.
35. Publicitate, management, organizarea si
administrarea afacerilor.
41. Divertisment, activităţi sportive.

───────

(210) M 2022 03727 (111)188348
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Biodigest EasyTranz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse si preparate farmaceutice pentru
reglarea tranzitului intestinal, cu acţiune laxativă.

───────

(210) M 2022 03723 (111)188224
(151) 27/05/2022
(732) GHEORGHE POPESCU, SOS.

arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

298

(210) M 2022 03738 (111)188161
(151) 27/05/2022
(732) SC ISAG AAG PARTENERS

SRL, BD. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.116,
CAMERA 1, BL. M2/III, SC. 3, ET.3,
AP.138, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ISAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte

din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
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de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi i
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneți
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medical,
diafragme (acoustică), diafragme pentru aparate
științifice, diafragme (fotografie), mașini de
dictare (dictating machines), aparate de difracție
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,

stații meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
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respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite

integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led): balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanță magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
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mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a

cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafiei aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția
tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor: bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
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topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodollte, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de

pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor),  diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demarcare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
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de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate și mașini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși de
box, blocuri de construcție (jucării), jocuri de
construcție, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măști de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciții)/aparate de
exerciții (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăți pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ținte), hamuri pentru alpiniști,
mese de biliard acționate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coșuri de prins
pește (capcane de pescuit), genți de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecții
pentru cot(articole sportive), ținte electronice,
carusele pentru parcurile de distracții, arme
pentru scrimă, măști de scrimă, mănuși speciale
pentru scrimă, cârlige pentru pește, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuși de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuși pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roți, mănuși
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
și stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheață, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manșe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undița, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măști (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuși matrioska,

28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament, automate și
acționate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
dejoacă pentru bebeluși, jocuri de table, genți
special concepute pentru schiuri, tunuri de
aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuși de baseball, mănuși de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoței pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziționarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri

vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, adaptoare
de gen [adaptoare de cabluri] pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane, baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
cabluri usb pentru telefoane mobile, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, căști pentru telefoane, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoanele celulare,
adaptoare de telefoane mobile, folii protecție
telefoane.
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suspensoare de sport pentru bărbați (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
dejoacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepția instalațiilor,
lumânărilor și produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniție pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuție (jucării), aparate pentru exerciții
fizice, pihatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații integrate, căptușeli
de protecție (părți din costumele de sport),
folii de protecție adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuși marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluți balansoar, undițe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staționare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleți, roți de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturași (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praștii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praștii
(articole sportive), automate (mașini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecții pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staționare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ținte pentru tragere, ursuleți
de pluș, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măști de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru

pătuțuri, mașini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genți de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboți de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, mașini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăților (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele
09 și 28 cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și sa cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot ti furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilorțfuncții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
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la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de

apel descărcabile, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, comerț online
cu produse din clasele 09 și 28, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

306

automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────

(210) M 2022 03740 (111)188048
(151) 27/05/2022
(732) ANDREI GHEORGHITA, STR.

DRISTORULUI 104, BL.15B, SC.B,
AP.94, SECTOR 3, BUCURESTI,
031541, ROMANIA

(540)

PAUCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, trusă pentru cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, lac de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru uz personal, şervetele impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, agenţi de slăbit (cosmetici),
cu excepţia celor de uz medical, balsamuri de
par (balsamuri-sampon), şampon, adezivi pentru
gene, par si unghii false, lac de unghii, oja
de unghii, baza pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, preparate pentru intarirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
balsamuri pentru unghii, sclipici pentru unghii,
unghii false, farduri pentru truse de machiaj.
8. Unghiere electrice sau neelectrice, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), pile unghii.
9. Cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), manechine pentru exerciţii
de prim-ajutor (aparate de instruire), reclame
luminoase.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acţionate electric, stimulatoare electronice
pentru uz medical, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea muşchilor,
electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea nervilor, aparate pentru stimularea

electrică a muşchilor, aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de muşchi, aparate pentru
tratarea celulitei, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale.

18. Genţi pentru cosmetice (fără conţinut), genţi,
curele din piele, poşete din piele, portofele.
20. Mobilier, seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz

11. Lămpi fluorescente, lămpi reflectoare, lămpi
uv cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, sterilizatoare, sterilizatoare
cu ultraviolete, sterilizatoare cu ultrasunete de
uz casnic, chiuvete pentru frizerii, lămpi cu led,
lămpi de unghii, lămpi electrice.
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casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu produse cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, lac de uz cosmetic,
produse cosmetice pentru uz personal, şervetele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, agenţi de slăbit
(agenți cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, balsamuri de păr (balsamuri-sampon),
şampon, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, unghii
false, unghiere, pile pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), manechine pentru exerciţii de prim-
ajutor (aparate de instruire), reclame luminoase,
aparate de masaj, aparate de masaj acţionate
electric, stimulatoare electronice pentru uz
medical, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea muşchilor, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea nervilor, aparate
pentru stimularea electrică a muşchilor, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de
muşchi, aparate pentru tratarea celulitei,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, genţi pentru cosmetice
(fără conţinut), genţi, curele din piele, poşete din
piele, portofele, mobilier, seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi.

───────

(210) M 2022 03751 (111)188080
(151) 27/05/2022
(732) NORD AGROLAND SRL, STR.

TĂRPIULUI, NR.9A, CORP B,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420062, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12, JUDEȚ
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

EVER EAST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Alcool etilic, produse chimice organice de uz
industrial.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), băuturi
spirtoase.

───────
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(210) M 2022 03754 (111)188332
(151) 29/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

fiiGOlino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, turcoaz,
mov, verde, negru

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

16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de

prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt , cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, 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, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
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30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de

din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
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cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat si
anume pungi și articole pentru ambalat și
depozitat din hârtie și carton, sacoșe din material
textil, pungi și articole pentru ambalat și depozitat
din material plastic, umbrele, brelocuri, brichete,
suporturi pentru pahare din hârtie și material
plastic, căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, publicitate, servicii de comenzi on-
line, servicii de promovare, distribuire de
materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
merchandising pentru produse, servicii de
administrare a firmelor comerciale, consultanță
în domeniul administrării, inclusiv în domeniul
soluțiilor privind francizele, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrarea
magazinelor, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,

pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2022 03759 (111)188255
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

TUSSOLIN DUO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 03761 (111)188260
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEBLOSIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare.
5. Medicamente de uz medical.

───────
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(210) M 2022 03762 (111)188254
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

TONSIANGIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 03764 (111)188390
(151) 30/05/2022
(732) RAMONA-NICOLE MANESCU,

STRADA CAMPUL CU FLORI
NR.10, BL.A48, SC.2, AP.16,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Humanitera

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.05.23

(591) Culori revendicate:roz (Hex #EC008B),
verde (Hex #00FFCD)

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

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

───────

(210) M 2022 03766 (111)188586
(151) 30/05/2022
(732) SUPPLEMENTS LABS SRL, SAT

BARGAU, COMUNA CICIRLAU,
NR.1, JUD. MARAMURES,
BARGAU, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

KIS HEGY MUNTE MIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin alb, vin roșu, vinuri dulci, vinuri rozé

───────
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(210) M 2022 03767 (111)188511
(151) 30/05/2022
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

star donuts

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.01.02; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov(Pantone
2735C), gri (Pantone P 179-7 C), roz
(Pantone 921C)

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unor bunuri precum: făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie (ambalate și neambalate), sucuri
și ape îmbuteliate (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata
și prin intermediul bicicletelor / tonetelor
mobile, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate.

───────

(210) M 2022 03775 (111)188392
(151) 30/05/2022
(732) CARTOFISSERIE SA, STR. CALEA

BUCUREŞTI, NR. 54, ET. 3, AP. 1,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500365,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. LUNGA, NR.
270, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BUCUROŞI DE PROASPEŢI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, carne gătită, pește, fructe de mare
și moluște, păsări de curte și vânat, conserve
din carne de vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și gătite,
jeleuri, gemuri, compoturi, paste de fructe și
legume, dulcețuri, ouă și produse din oua, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare, inclusiv chpsuri de cartofi
cu conținut scăzut de grăsimi, chipsuri, chiftele si
fulgi de cartofi, găluște pe bază de cartofi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promoționale, magazine de vânzare cu
amănuntul a produselor 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 a produselor alimentare prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, inclusiv: servicii
oferite de barurii, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete și restaurante
cu autoservire, servicii oferite de bufet pentru
gustări (snack-baruri), servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de
cafenea, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare și servire de alimente
și băuturi în bistrouri, în gogoșerii, în internet-
cafe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la tehnici de
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coacere, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de degustare de vinuri,
servicii de somelier, servicii de restaurant
washoku, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
servicii de case de vacanță, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de rezervare a locurilor de cazare (time-share),
servicii de rezervare a meselor, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2022 03776 (111)188336
(151) 30/05/2022
(732) VALENTIN RUSU, STR. BOJA,

NR. 2C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VALI VIJELIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, 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
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în

domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
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 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 muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, 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, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), 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,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
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în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, 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 tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
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 pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, 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 videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii

continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de 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
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
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
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nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate 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, 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 muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, 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,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, 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, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03790 (111)188312
(151) 30/05/2022
(732) VD MARKETING SOLUTIONS

SRL, STR. TRAIAN NR. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

NAKEDRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu instrumente ajutătoare pentru
sex, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, jucării erotice și stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și geluri
pentru uz personal, creme, uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu lenjerie de corp, costume, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
medical, produse pentru sănătatea sexuală,
contraceptive şi prezervative, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărţi,
filme și reviste.

───────
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DUMITRESCU, STR. GEN IOAN
CULCER NR. 76, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 02.05.06;
02.09.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, ape de
gură, ape de gură antiseptice, ape de gură
medicinale împotriva cariilor, apă de gură de uz
medical, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură pentru uz medical, apă medicinală de gură,
aţă dentară medicinală, geluri medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere,
pastă de dinți medicamentoasă, preparate
antimicrobiene pentru clătirea gurii, preparate
pentru igiena orală (medicamentoase), produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, produse pentru
curățarea cavității bucale, sprayuri de gură
pentru uz medical, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, absorbante pentru incontinență,
articole sanitare absorbante, scutece igienice
pentru centuri pentru tampoane igienice,
incontinență, saltele de înfășat bebeluși, de
unică folosință, scutece absorbante din celuloză
pentru animale de companie, scutece de pânză,

scutece pentru incontinență, tampoane igienice
de unică folosință pentru incontinență, tampoane
pentru alăptat, tampoane pentru persoanele
care suferă de incontinență, alcool medicinal,
alcool pentru fricțiuni, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, bariu pentru radiologie, soluții pentru
lentile de contact, dezinfectante, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante pentru
lentile de contact, dezinfectanți de uz
medical, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, fitile de sulf (dezinfectante),
germicide, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, loțiuni antibacteriene pentru mâini,
loțiuni medicinale după-ras, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produse antimicrobiene
pentru spălarea feței, produse antiseptice
pentru spălare, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, produse de curățare antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, soluții
de sterilizare, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor de
contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, sprayuri antibacteriene, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate pe
piele, sprayuri antiseptice sub formă de aerosoli
utilizate pe suprafețe dure, produse pentru
sterilizare, substanțe de spălare (sterilizante),
substanțe de sterilizare, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, tampoane de vată
antiseptice, tampoane impregnate cu alcool
pentru uz medical, unguente antiseptice, vată
sterilă (aseptică), argilă antimicrobiană, argilă
pentru utilizare în băi de nămol (baze de
tratament), nămol pentru baie, chiloți igienici
pentru animale de companie, colir, compuși
pentru sterilizarea ouălor, geluri lubrifiante de
uz personal, iodoform, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți igienici, lubrifianți
pe bază de apă pentru uz personal, lubrifianți
sexuali personali, picături pentru ochi, preparate
antibacteriene din argilă, preparate chimice de

Fertilia 
primul pas incepe cu noi

(210) M 2022 03792 (111)188299
(151) 31/05/2022
(732) RUXANDRA-DANIELA
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uz sanitar, preparate de curățare și sterilizare
a instrumentelor chirurgicale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate pentru
dezinfectarea unghiilor, preparate pentru
igienizarea aerului, preparate pentru igienizarea
ouălor, preparate sanitare de sterilizare, produse
igienice pentru medicină, șampoane uscate
medicinale, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, soluții de curățare de uz medical,
solvenți de curățare pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, substanțe sub formă de
tablete utilizate pentru sterilizarea apei, truse
portabile de medicamente, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, alimente
dietetice adaptate pentru copii, alimente din lapte
praf pentru bebeluși, alimente pentru copii și
sugari, băuturi pentru copii mici, făină cu adaos
de lactate pentru copii mici, lapte praf lichid
pentru copii mici, lapte praf (alimente pentru
sugari), lapte praf lichid pentru sugari, lapte praf
pentru copii mici, lapte praf pentru sugari și copii
mici, lapte-formulă fără lactoză (pentru sugari),
preparate alimentare pentru bebeluși și sugari,
suplimente cu colostru, înlocuitori pentru laptele
matern, agenți de administrare sub formă de
pelicule solubile care facilitează administrarea
de suplimente alimentare, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
preparate albuminoase de uz medical, alimente
pe bază de albumină de uz medical, alge
roșii marine de uz medical, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice de
uz medical, alimente dietetice pentru utilizare
în nutriția clinică, alimente liofilizate adaptate
pentru uz medical, alimente omogenizate
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
diabetici (produse speciale), alimente pentru
regimuri alimentare sub supraveghere medicală,
alimente pentru sugari, alimente uscate prin
înghețare adaptate pentru uz medical, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, băuturi de uz
medical, bomboane de uz medical bogate în
calciu, băuturi (suplimente dietetice), băuturi
dietetice de uz medical, băuturi dietetice pentru
bebeluși de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,

capsule pentru slăbit, carne liofilizată adaptată
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, ceai artificial (de
uz medicinal), ceai medicinal, ceaiuri de slăbit
de uz medical, alimente pentru copii mici,
diastaze de uz medical, alimente dietetice (de
uz medical), dropsuri cu supliment de zinc,
extract din scoarță de uz nutraceutic, fibre
dietetice, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, glucoză
utilizată ca aditiv alimentar de uz medical,
infuzii dietetice de uz medical, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, lactoză, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, îndulcitori dietetici de
uz medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
înlocuitori dietetici ai zahărului de uz medical,
lapte-formulă pentru sugari, lăptișor de matcă
de uz medical, mentă de uz farmaceutic,
nectar de fructe pentru diabetici, adaptat pentru
uz medical, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, picături cu vitamine, picături de ulei
din ficat de cod, pilule pentru slăbit, plasturi
cu suplimente de vitamine, polen de albine
de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, poțiuni
medicinale, pâine cu conținut scăzut de sare de
uz medical, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine pentru diabetici, adaptată
în scopuri medicale, preparate alimentare
dietetice de uz medical, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate cu amestec de vitamine,
preparate cu factor lipotrop, preparate cu
lizină, preparate cu minerale și vitamine,
preparate cu vitamina a, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse alimentare din
ginseng pentru uz medical, produse alimentare
din ginseng roșu pentru uz medical, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical, produse neutraceutice
de uz uman, scoarță folosită în scopuri
nutraceutice, săruri de ape minerale, substanțe
dietetice pentru bebeluși, substituți alimentari
sub formă de prafuri, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, suplimente
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alimentare, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu coenzima q10, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare din drojdie de
bere, suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare pe
bază de albumină, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pe bază de enzime, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe bază
de lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de ulei de semințe de in, suplimente alimentare
pe bază de clorela, suplimente alimentare pe
bază de ulei de alge cu dha, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare sub
formă de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente cu vitamine utilizate în dializa renală,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice cu proteine din zer,
suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice din polen
de pin, suplimente dietetice pe bază de
cazeină, suplimente dietetice pe bază de
grâu, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice

sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
lichide din plante, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente naturale dietetice
pentru tratamentul claustrofobiei, suplimente
nutritive, suplimente nutritive care conțin
extracte de ciuperci, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, suplimente
nutritive care conțin în principal magneziu,
suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente nutritive pe bază de alginat,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente pe bază
de plante, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,
tablete de vitamine efervescente, ulei de pește
pentru scopuri medicale, ulei din ficat de
cod, preparate cu vitamine, vitamine gumate,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
pentru sugari, vitamine și preparate cu vitamine,
zahăr de uz medical, zahăr dietetic de uz
medical.
35. Administrare a afacerilor pentru spitale,
administrare a planurilor de servicii medicale
ale prestatorilor preferați, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, administrare
de programe de rambursare către pacienți,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe și servicii de
rambursare către farmacii, administrare de
personal în scopuri publicitare, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, consultanță privind planificarea carierei,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
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evaluarea cerințelor privind personalul, furnizare
de informații privind servicii de transfer al
angajaților, selectarea personalului prin teste
psihologice, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare a forței
de muncă pentru personalul paramedical,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru infirmieri, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă pentru
plasarea personalului medical și de îngrijire,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
facturare medicală, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, organizare de testări ale competențelor
profesionale, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterile la spital, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății, servicii de
facturare medicală pentru doctori, servicii de
facturare în domeniul sănătății, servicii de
consultanță în afaceri, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
managementul clinicilor medicale pentru terți,
managementul spitalelor, managementul relației
cu clienții, negociere de contracte pentru
terți cu plătitorii de servicii medicale,
servicii de transcriere medicală, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea,
consultanță privind administrarea comercială
a cluburilor de sănătate, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale.
servicii de consiliere privind francizarea,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizare de asistență pentru înființarea unei

41. Consiliere în materie de pregătire medicală,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel universitar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel postuniversitar, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri
prin corespondență, coordonare de seminarii
de instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru pacienți, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire privind sănătatea, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cursuri de
pregătire în medicină, cursuri de specializare
pentru medici oncologi, desfășurarea de
seminare în domeniul oncologiei, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, editare de publicații,
editare de texte scrise (altele decât cele
publicitare), editare de cărți și recenzii, servicii
de editare de casete audio, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte (altele

afaceri în sistem de franciză, marketing de
produse, marketing digital, marketing direct,
marketing promoțional, servicii de agenții de
import - export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web, al
unei aplicații mobile sau al oricărei alte forme de
mijloace de comunicare electronică a produselor
enumerate în clasa 05. regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor solicitate la protectie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata toate în
legatură cu produse farmaceutice și medicale,
Întocmire de rapoarte psihologice, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale.
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decât cele publicitare), educație, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
sănătății, educație în domeniul sănătății și
securității în muncă, educație și instruire,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, emisiuni de radio (programare),
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, formare
continuă, formare privind sănătatea și starea de
bine, formare profesională cu privire la primul
ajutor, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire la nivel de colegiu, furnizare de cursuri
de instruire la nivel de liceu, furnizare de
cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
informații cu caracter educativ în domeniul
sănătății și condiției fizice, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații on-
line, furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizarea educației, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, instruire
în domeniul medical, instruire și învățământ
medicale, învățământ, învățământ în universități
sau colegii, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
cicluri de conferințe, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminare de instruire, organizare
de seminare de pregătire continuă, organizare
de seminare în domeniul oncologiei, organizare
de seminarii, conferințe și congrese, organizare
de seminarii și congrese în domeniul medicinei,
organizare de sesiuni de formare, organizare
de simpozioane educaționale, organizare de
webinare, organizare de verificări educaționale,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe și

seminarii, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, publicare de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
de lucrări științifice, publicare de manuale de
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de publicații
medicale, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste, publicare de reviste cu
informații științifice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de rezultate ale testelor clinice, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte, publicare de
texte medicale, publicare de ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare de cărți, publicare și emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
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realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, realizarea de seminarii, servicii de
editare audio și video, servicii de editare
computerizată, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
formare în materie de medicină ortopedică,
servicii de formare pentru asistente medicale,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul
chirurgical, servicii de instruire în domeniul
dentar, servicii de instruire în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul opticii, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, servicii de instruire și formare, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
servicii educaționale în sectorul sănătății,
servicii educative în domeniul medicinei,
servicii educative în domeniul oncologiei,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de igienă, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, stabilirea
de standarde educaționale.
42. Cercetare științifică în scop medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
realizarea de rapoarte privind cercetarea
științifică, servicii de analize de sânge,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
științifică, analiza serului uman pentru
cercetări medicale, analiza țesuturilor umane
pentru cercetări medicale, cercetare biologică,
cercetare clinică și cercetare medicală, cercetare
medicală, cercetare privind medicamentele,
cercetare privind medicina, cercetare privind
produsele farmaceutice, cercetare în domeniul
farmacogeneticii, cercetare în domeniul
medicinei chineze tradiționale, cercetare și
dezvoltare de vaccinuri și medicamente,
cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic
și al biotehnologiei, cercetare și dezvoltare
științifică, cercetare și testare bacteriologică,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase, cercetare științifică
în domeniul farmaceuticii, cercetare științifică
în domeniul medicinii sociale, consultanță
privind cercetarea în domeniul farmacogeneticii,
consultanță privind cercetarea și dezvoltarea
farmaceutică, consultanță privind cercetarea și
dezvoltarea în domeniul terapeuticii, consultanță
privind testele în laborator, consultanță în
domeniul cercetării bacteriologice, consultanță și

cercetare în domeniul bacteriologiei, cultivarea
de celule pentru cercetare științifică, dezvoltare
de preparate farmaceutice și medicamente,
dezvoltare de produse farmaceutice, efectuare
de teste clinice în domeniul bolilor
cardiovasculare, efectuare de teste clinice,
efectuare de teste clinice în domeniul terapiei
prin acupunctură, efectuarea de teste clinice,
furnizare de informații despre rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, furnizare
de informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, ingineria țesuturilor, inspecția produselor
farmaceutice, investigații științifice în scopuri
medicale, laboratoare medicale, realizare de
teste clinice pentru produse farmaceutice,
realizarea de evaluări timpurii în domeniul
produselor farmaceutice noi, servicii de calibrare
privind aparatura medicală, servicii de cercetare
de laborator privind produsele farmaceutice,
servicii de cercetare farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare în domeniul medical, servicii
de cercetare și dezvoltare pentru industria
farmaceutică, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul farmaceutic, servicii de culturi de
celule pentru scopuri științifice și de cercetare,
pentru alte persoane, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii de laborator
legate de producția de anticorpi monoclonali,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
medicinei, servicii de tehnologie a informației
pentru industria farmaceutică și a îngrijirii
sănătății, servicii pentru evaluarea eficienței
produselor farmaceutice, testarea produselor
farmaceutice, teste clinice.
44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de îngrijire medicală, inclusiv medicină
alternativă, îngrijire sanitară, servicii ambulatorii,
analize de ARN sau de ADN pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, asistență medicală
de urgență, la domiciliu, asistență medicală,
asistență psihologică, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, chiropractică,
chirurgie generala, chirurgie ginecologica,
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chirurgie estetică și plastică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
nașterii, consiliere în materie de sănătate,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță privind psihologia integrativă,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultații medicale, controale
medicale, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, depistare medicală
(screening), depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuarea examenelor medicale,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
examinare psihologică, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare
de informații despre servicii de asistență
medicală, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul geriatriei,
furnizare de informații online despre prevenirea
bolilor cardiovasculare și a atacurilor de cord,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații prin internet
cu privire la tratamentul bolilor cardiovasculare
și cerebrovasculare, furnizare de informații
referitoare la medicină, furnizare de informații
referitoare la nutriție, furnizare de informații
referitoare la psihologie, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, furnizare
de instalații în scopul reabilitării sănătății,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical,
furnizarea de informatii online referitoare la
oncologie, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, imagistică cu raze x de uz medical,

imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
informații medicale, informații referitoare la
donarea de sânge, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, îngrijire paliativă, servicii
de îngrijirea bolnavilor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, întocmire de rapoarte referitoare
la examinarea medicală a persoanelor,
management de servicii de asistență medicală,
asistență medicală, orientare dietetică și
nutrițională, ozonoterapie, pediatrie, pilates
terapeutic, planificare de tratamente medicale,
planificare familială, preparare și dozare
de medicamente, proctologie, planificare de
programe de scădere în greutate, psihiatrie,
psihoterapie, psihoterapie holistică, reabilitare
fizică, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
remodelare corporala, recoltarea și conservarea
sângelui uman, realizare de evaluări și examinări
psihologice, reflexologie, screening de ADN
pentru scopuri medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii ale unei bănci de sânge de
cordon ombilical, servicii clinice homeopatice,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
consultative privind controlul greutății, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii de analiză a urinei, servicii
de analiză de ser sangvin, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize de sânge, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de aromaterapie, servicii de asistență
la naștere, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență pentru bolnavi la domiciliu, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de chimioterapie,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii
bolnavi, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, servicii de
consiliere legate de tratarea bolilor degenerative,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
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servicii de consiliere medicală în materie de
dietă, servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță legate
de nutriție, servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, servicii de consultații
psihologice, servicii de control al vederii, servicii
de control fizic, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de depistare
a cancerului testicular, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului, servicii de depistare a cancerului
de prostată, servicii de depistare a diabetului,
servicii de depistare a hipertensiunii, servicii
de depistare a hepatitei, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare
medicală în domeniul apneei în somn, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de dermatologie, servicii
de donare de spermă umană, servicii de
drenaj limfatic, servicii de endocrinologie, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
medicală, servicii de examinare psihologică,
servicii de examinări medicale, servicii de
fertilizare în vitro, servicii de fizioterapie,
servicii de flebotomie, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de imagistică
medicală, servicii de infirmerie la domiciliu,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informare medicală, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de îngrijire postnatală
pentru femei, servicii de inseminare artificială,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de liposucție, servicii de mamografie, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de microdermabraziune,
servicii de micropigmentare, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, servicii de
muzicoterapie, servicii de optometrie, servicii
de patologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihoterapie,
servicii de radiografie, servicii de reflexologie,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii

de telemedicină, servicii de terapie, servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
a vocii și de logopedie, servicii de terapie
autogenă, servicii de terapie luminoasă, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
testare auditivă, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratare a
celulitei, servicii de tricologie, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de vaccinare, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii furnizate de spitale private,
servicii ginecologice, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare în vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici dentare, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
medici, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie, servicii privind tratamentele de
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fertilitate, servicii psihiatrice, servicii terapeutice
cu celule stem, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, studii
de evaluare a sănătății, servicii de urologie,
terapie ayurvedică, terapie cu unde de șoc,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, termoterapie medicală, testare
genetică în scopuri medicale, testare medicală
în scopul diagnosticării sau pentru tratament,
testare psihometrică în scopuri medicale, teste
de sarcină, teste psihiatrice, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, teste vasculare,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități.

───────

(210) M 2022 03797 (111)188363
(151) 31/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rezolvare la balonare!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, carbune pentru scopuri
farmaceutice, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, suplimente alimentare de uz uman
pe baza de carbune, simeticona, antiacide
digestive, enzime digestive.
10. Dispozitive medicale de unica folosinta,
dispozitive medicale sub forma de picaturi, spray,
capsule, tablete, comprimate, plicuri pudra.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru

plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
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───────

(210) M 2022 03807 (111)188306
(151) 31/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

(540)

LuMa creator de gust

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 100), mov

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

S.R.L., STRADA PRINCIPALĂ, NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COM. BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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(210) M 2022 03809 (111)188335
(151) 31/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

(540)

MaLu creator de gust

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 100), mov

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 03816 (111)188324
(151) 31/05/2022
(732) ZDRANGZBANG FACTORY SRL,

INTR. CASTELULUI NR. 5, JUD.
ILFOV, MOGOSOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AquaWeeFeed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Dispozitive electronice de hrănire pentru
animale de companie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2022 03819 (111)188113
(151) 31/05/2022
(732) ION VLAD, STR. ARDEALULUI,

NR. 33A, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

NELU VLAD ȘI
FORMAȚIA AZUR

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

41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, 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

S.R.L., STRADA PRINCIPALĂ, NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COM. BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA
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sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
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 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 muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj de
producții de divertisment lejer, servicii de
music-hall, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), 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,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de

spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, 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 tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), organizarea de turnee
sub formă de servicii de divertisment,
organizarea de tabere de vară (divertisment
și educație), servicii oferite de studiouri
cinematografice, servicii oferite de studiouri de
dans, organizarea de spectacole de televiziune
prin satelit, organizarea de spectacole de teatru,
atât de animație, cât și de acțiune, organizarea
de spectacole de focuri de artificii, sisteme de
joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
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 pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, 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 videotecă,
servicii educative, oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
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servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de 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
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
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,
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, 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 muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, 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,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, 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, prezentare de filme.

───────
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ADUNATII COPACENI, NR. DN5,
JUDEȚUL GIURGIU, ADUNATII
COPACENI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02;
05.03.13; 29.01.11

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

clase:
30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie și cofetărie.

───────

(210) M 2022 03823 (111)188632
(151) 31/05/2022
(732) LOADINBOX SA, LOT 3 12 RUE

VIVIENNE, PARIS, 75002, FRANȚA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.

POVERNEI, NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CORN POWER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere nepreparate
si neprocesate, grăunțe (semințe), grăunțe
(cereale), cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,

cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,
plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
35. Prezentarea pe orice mijloc de comunicare,
pentru vânzare cu amănuntul sau cu ridicata,
prin intermediul unui site de internet și într-
un magazin, a următoarelor produse: grăunțe
(semințe), grăunțe (cereale), cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe
pentru agricultură, grăunțe neprocesate pentru
hrănirea animalelor, cereale pentru hrănirea
animalelor, cereale (reziduuri din tratarea
grăunțelor), pentru hrana animalelor, făină
pentru animale, fân, produse alimentare și
hrană pentru animale, produse alimentare și
hrană pentru animale fortificatoare, substanțe
alimentare fortificatoare pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale ce conține
porumb, hrană premixată pentru animale, hrană
sintetică pentru animale, altele decât cele de uz
medical, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, condimente neprocesate pentru hrană
animală, plante și flori naturale, răsaduri, plante
verzi, butași de plante și alte părți de plante verzi
ce pot fi folosite pentru însămânțare, porumb
procesat pentru hrănirea animalelor, produse din
porumb pentru hrănirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online sau în magazine,
a produselor următoare: grăunțe (semințe),
grăunțe (cereale), cereale sub formă de
grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,

(210) M 2022 03821 (111)188354
(151) 31/05/2022
(732) SC. EUROPA STAR SRL, SAT

BUNĂTĂRIE 
Bunătăţi din grâne c

um erau odată
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plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
42. Servicii de cercetare și dezvoltare în
domeniul biotehnologiei, a varietății plantelor
și a soiulilor de plante, studii și proiecte de
cercetări tehnice, evaluări, estimări și cercetări
în domeniul științific efectuate de ingineri,
cercetători sau oameni de știință, servicii de
cercetare și dezvoltare (selecție, creare de soiuri,
servicii de pepinieră) pentru semințe și răsaduri,
servicii de cercetare și dezvoltare pentru
semințe noi pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de cercetare pentru producţia
de seminţe, realizare de studii de inginerie,
servicii de proiectare tehnică.

───────

(210) M 2022 03834 (111)188162
(151) 31/05/2022
(732) S.C. LENANI ART S.R.L., STR.

HELESTEULUI 237, JUDEȚ
DAMBOVIȚA, SAT COLACU,
RACARI, 137387, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Zentastic Arts

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov (HEX #421069),

alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Găzduire de webloguri, proiectare de pagini
web, creare de pagini web, programare de pagini
web, găzduire de portaluri web, proiectare de
portaluri web, design de site-uri web, consultanță
în materie de design web, servicii pentru testarea
utilizabilității paginilor web, creare și întreținere
de pagini web, construire și întreținere de pagini
web, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, design de pagini principale și pagini web,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
găzduire de site-uri web pentru terți, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
servicii de creare de pagini web de internet,
crearea și proiectarea de pagini web pentru
terți, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), consultanță în materie de design de pagini
web, creare și design de site-uri web pentru
terți, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare de pagini principale și
de site-uri web, proiectare și creare de pagini
principale și pagini web, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și implementare de pagini web în rețea pentru
terți, crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, proiectare și dezvoltare de
pagini principale și site-uri web, proiectare și
design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru
site-uri web, proiectare și realizare de pagini
principale și de site-uri web, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de alerte privind accesul
copiilor la site-uri web și conținut online, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, găzduire de
pagini web ale terților pe un server, pentru o rețea
globală de calculatoare, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației).

───────
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(210) M 2022 03835 (111)188547
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

S SIMPLE STORE
parfumuri & accesorii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

35. Regruparea in avantajul tertilor a
parfumurilor,produselor de ingrijire corporala,si
a cosmeticelor (exceptând trasnportul lor), in
magazine specializate si in magazine online,
servicii de agenții de import -export de parfumuri,
produse de ingrijire corporala si cosmetice,
regruparea in avantajul tertilor a produselor de
marochinarie, posetelor, portofelelor, curelelor in
magazine specializate si in magazine online.

───────

(210) M 2022 03836 (111)188549
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

www.labaieti.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

35. Regruparea in avantajul tertilor a
parfumurilor, produselor de ingrijire corporala si
a cosmeticelor (exceptând trasnportul lor), in
magazine specializate si in magazine online,
servicii de agenții de import - export de
parfumuri, produse de ingrijire corporala,si
cosmetice, regruparea in avantajul tertilor
a produselor de marochinarie, posetelor,
portofelelor, curelelor in magazine specializate si
in magazine online.
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(210) M 2022 03853 (111)188397
(151) 02/06/2022
(732) TODAY TECHNOLOGY SERVICES

SRL, STR. BIHARIA NR. 67-77,
CORP E, ET. 2, CAMERELE 5, 8
ȘI 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AZITREND DISTRIBUTION
SRL, STR. BIHARIA NR. 67-77,
CORP E, ET. 2, CAMERELE 9
ȘI 12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AZIGUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process Blue C), negru, roșu, alb

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2022 03857 (111)188401
(151) 02/06/2022
(732) DANIELA ODORHEIANU, STR.

FLORILOR NR. 11, BL. J1, SC.
A, AP. 105, JUD. ILFOV, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CREIONASELE MAGICE
- DANA ODORHEIANU

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 20.01.03; 26.01.04

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────
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(210) M 2022 03862 (111)188065
(151) 02/06/2022
(732) SISTEME HIDRAULICE SRL, SAT

FELNAC, NR.1024, JUDETUL
ARAD, COMUNA FELNAC, ARAD,
ROMANIA

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

(531) 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,

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).

───────
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(210) M 2022 03866 (111)188516
(151) 02/06/2022
(732) ADAMS VISION SRL, STR.

RODNICIEI, NR.49, AP.5, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540440,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

NATURKING

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 09.07.25; 26.11.05

(591) Culori revendicate:crem (Hex #ac9a82),
albastru inchis (Hex #1b2336), alb (Hex
#eaeaea)

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

30. Pizza fără gluten, pâine fără gluten, produse
de patiserie fără gluten.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerț online și offline
cu produsele din clasa 30 respectiv: pizza fără
gluten, pâine fără gluten, produse de patiserie
fără gluten.

───────

(210) M 2022 03873 (111)188383
(151) 02/06/2022
(732) CTN SPEED, STR.PRIMAVERII,

NR.16, BL.FA11, SC.7, PARTER,
AP.3, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

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

(540)

Octane House Wrapping
Detailing Tuning
Parts Aero Kits

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, mov, albastru

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

37. Servicii de tuning pentru caroserii
de automobile, montare personalizata
de componente exterioare, interioare si
mecanice pentru vehicule (fără a aduce
modificări proprietăților acestora), servicii de
reconditionare automobile, vopsire automobile,
slefuire automobile, intretinerea automobilelor,
curatarea automobilelor, finisarea automobilelor.

───────
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(210) M 2022 03878 (111)188192
(151) 02/06/2022
(732) ASOCIATIA COMUNITATI

SUSTENABILE, STR. 1 MAI, NR.
5, JUD. IALOMIȚA, CIULNITA,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

RaMaNia COMUNITĂȚI
SUSTENABILE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.04.07; 25.01.25

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

clase:
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea de
evenimente sportive, producție de evenimente
sportive, coordonare de evenimente educative,

coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
servicii de cluburi (discoteci), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
furnizare de informații în materie de educație,
simpozioane pe teme de educație, servicii
de îndrumare în afaceri, servicii de formare
personală (coaching), servicii de formare
pentru viață (coaching), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și instruire
în discurs politic, antrenament și instruire
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, instruire, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente educative, publicare de texte, altele
decât cele cu scop publicitar, publicare de
recenzii, publicare de buletine informative,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, servicii de traducere, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, închiriere de reviste, publicare
de reviste, publicare de reviste electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare de
cărți și reviste, publicare de reviste și cărți,
publicare de reviste pe internet, servicii de
publicare de reviste, închiriere de ziare și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, furnizare online de reviste cu articole
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pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, închirieri de cărți,
publicare de cărți, închiriere de cărți audio,
publicare de cărți audio, publicare multimedia
de cărți, editare de cărți și recenzii, publicare
de cărți și recenzii, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, nedescărcabile, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii jurnalistice,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
publicare de jurnale, publicare multimedia a
jurnalelor, consultanță editorială, servicii de
consultanță în domeniul editorial, emisiuni
de radio (programare), producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
servicii informative cu privire la sporturi,
servicii informative cu privire la filme video,
furnizarea de buletine informative on-line în
domeniul divertismentului sportiv, servicii de
reporteri de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, furnizare de programe
televizate de știri, pregătirea programelor de
știri pentru difuzare, furnizare de știri referitoare
la sport, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, editare de publicații, editare de
texte scrise, activități culturale, activități de

divertisment, sportive și culturale, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, grădini zoologice și muzee,
servicii de conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de evenimente muzicale,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
competiții și evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 03893 (111)188049
(151) 03/06/2022
(732) VICTOR DIMA, SOS.

PANTELIMON NR.92, BL.211,
SC.1, ET.7, AP.21, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL HOLISTIC SOMA
Sănătate. Echilibru. Armonie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 24.17.02; 01.03.02

(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
portocaliu, albastru

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
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servicii de relații publice, producția de programe
tip teleshopping, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
lucrări de birou, de exemplu, servicii de
programare și memento pentru întalniri, căutare
de date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, postarea de afişe publicitare,
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate, servicii
de publicitate online, intocmirea rapoartelor
medicale prescrise.
41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire în scop cultural
sau educational, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, urnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
şi susţinerea de seminarii in domeniul holistic,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire) in
domeniul holistic.
44. Servicii de îngrijire medicală, si anume,
medicină alternativă, servicii de clinica holistica
in scopul diagnosticarii si tratamentului in
urma examinarilor facute, sfaturi privind nutriţia
şi dieta, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, chiropractică,
consiliere în domeniul holisticii, masaj, servicii
de telemedicină, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────

(210) M 2022 03894 (111)188347
(151) 03/06/2022
(732) MARTA BACOLUX SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.91, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Herculum Spa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate.

───────

(210) M 2022 03897 (111)188373
(151) 03/06/2022
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUDETUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SUPORTERONNY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
485C), galben (Pantone 116C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosinţă din hârtie.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eşarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurţi, şepci, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie, mascote.
31. Hrană şi băuturi pentru animale, hrană
pentru câini.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
oniine pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ oniine, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea produselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, administrare de
programe de fidelizare a clienților, publicitate,
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servicii de relații cu publicul, marketing, servicii
de promovare, servicii de marketing promoțional,
publicitate exterioară, răspândirea materialelor
publicitare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, producţia de clipuri
publicitare, demonstraţii cu produse, marketing
cu public ţintă, promovare de competiții și
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 03905 (111)188305
(151) 03/06/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR

DE AFACERI BASARABIA, STR.
ZIZINULUI NR 17, BL. 8, SC. B,
AP. 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU NR. 94,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 24.17.05

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

clase:
16. Hârtie și carton, articole de papetărie și
de birou, panouri publicitare din hârtie și
carton, pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,

table de scris, semne de cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice
din hârtie, plicuri (papetărie), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hărții/
dosare din plastic pentru hărții, felicitări (tipărite),
reviste (publicații periodice), manuale/ghiduri,
buletine informative, agende, rechizite de birou,
cu excepția mobilei, carnete de notițe, broșuri,
publicații periodice, papetărie, pungi de hârtie
sau plastic, flip-chart-uri.
35. Asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informații în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, căutarea de sponsorizări,
servicii de consultanță în afaceri pentru
transformarea digitală, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți.
36. Strangerea de fonduri caritabile.
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea și susținerea de simpozioane,
transfer de cunoștințe de afaceri și know-
how (training), organizarea și susținerea de
seminarii, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire.

───────

(210) M 2022 03910 (111)188633
(151) 03/06/2022
(732) VINUM PÂNCOTA SRL, STR.

GĂRII, NR 23-29, JUDEȚ ARAD,
PÂNCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)

SAINT-CLAIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

coab 
CLUBUL OAMENILOR

DE AFACERI BASARABIA
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(210) M 2022 03917 (111)188318
(151) 06/06/2022
(732) INTERTOY ZONE SRL,

STR.CAMINULUI, NR 6, SECTOR
2, BUCURESTI, 021472, ROMANIA

(540)

Diego

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.05; 29.01.06

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

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2022 03921 (111)188355
(151) 06/06/2022
(732) OLTENIA SPORT, STR.

AMARADIA, NR. 48A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

BEER 2 GO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01

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

clase:
32. Bere, bere de ghimbir, bere de malţ, cocktail-
uri pe bază de bere, băuturi non-alcoolice pe
bază de bere, bere cu arome.

───────

(210) M 2022 03924 (111)188522
(151) 06/06/2022
(732) ASOCIAȚIA CENTRUL CULTURAL

EUROPEAN PENTRU EDUCAȚIE
PRIN ARTĂ ȘI CULTURĂ EDUC-
ART, STR. DOGARILOR, NR.
26-28-30, CORPUL B, ET.2,
AP.54, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIGORIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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38. Telecomunicatii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03932 (111)188284
(151) 06/06/2022
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU,
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

atraPROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#0b8345, #5abc4f), alb

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

1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.

───────

(210) M 2022 03936 (111)188208
(151) 06/06/2022
(732) ABILITY TRADE SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR. 118, BL. A,
SC. 2, ET. 3, AP. 35, JUD. BRĂILA,
MUN. BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

Frenesia

(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
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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.

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
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,

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de cafea.
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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) M 2022 03939 (111)188559
(151) 06/06/2022
(732) SC PARTY YUN SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 94T/1, SC. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Party Yun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
26.03.04; 26.01.03; 26.07.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru închis, albastru deschis, mov,
portocaliu, vișiniu, alb

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 03948 (111)188682
(151) 06/06/2022
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

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

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

(540)

TRICKSHOT

(531) 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 gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie

───────

(210) M 2022 03952 (111)188497
(151) 29/06/2022
(732) LUDMILA TURCAN, BD. STEFAN

CEL MARE SI SFANT NR. 10,
SC. B, AP. 12, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

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.

───────

(210) M 2022 03953 (111)188092
(151) 07/06/2022
(732) CAMERA DE COMERȚ ȘI

INDUSTRIE MARAMUREȘ, BD.
UNIRII NR. 16, PARTER, BAIA
MARE, 430232, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

AUTO SHOW MARAMUREŞ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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SOS FABRICA DE GLUCOZA
NR 21, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020331, ROMANIA

(540)

NAȚ1OONALA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff), rosu (HEX
#b71300), galben (HEX #efcf4e),
albastru (HEX #0d3c76)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu
imagini descărcabile, fișiere digitale (podcast)
descărcabile, 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
descărcabile, 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

(210) M 2022 03954 (111)188132
(151) 07/06/2022
(732) GANDUL MEDIA NETWORK SRL,

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
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pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe 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 altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii de videotecă, proiecție
de filme video, producție de filme video,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție audio și
video și fotografie, servicii de editare audio
și video, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare online de ziare electronice,
producție de 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, 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) M 2022 03958 (111)188101
(151) 07/06/2022
(732) BEAUTY PET SHOP SRL, STR.

PADURII, NR. 25, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

fericire de la cap la coadă

(531) 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 :
poșete din piele, portofele din piele, curele din
piele, genți, 21, 22 și 25.

───────
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(210) M 2022 03962 (111)188337
(151) 07/06/2022
(732) GEORGIAN VIOREL CIUGULEA,

COMUNA TOPLICENI, JUD.
BUZAU, RAMNICU SARAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Denis Râmniceanu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, 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
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
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 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 muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, 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, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), 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,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, 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 tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
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de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
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 pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, 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 videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de 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
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi

sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
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,
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, 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
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karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, 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,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, 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, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03970 (111)188061
(151) 07/06/2022
(732) PINUM DOORS&WINDOWS

SRL, SOS. PIPERA, NR.48,
PAVILION ADMINISTRATIV CAM.
19, ET.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PINUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.03.01; 07.03.02

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

16. Ambalaje speciale din hartie sau carton
pentru produse.

19. Ferestre nemetalice, tocuri şi pervazuri
pentru uşi nemetalice, plinte nemetalice, pazii
(elemente de constructii), căptuşeli nemetalice,
praguri nemetalice, glafuri nemetalice.
20. Mana curentă pentru scari din lemn,
elemente pentru scări respectiv: trepte din lemn
pentru scari din lemn, mic mobilier, mobilier
pentru birouri şi spaţii comerciale, ambalaje din
lemn.
21. Tocatoare pentru bucatarie.
35. Servicii de comert în ţară şi străinătate
a produselor fabricate şi pieselor de schimb
sus menţionate, servicii de agentii de import-
export pentru materii prime, servicii comerciale,
reprezentanţă in domeniul afacerilor comerciale
privind intermedierea pentru terti.
36. Consultanţă financiară, servicii financiare,
servicii mobiliare sau imobiliare.
37. Organizarea şi efectuarea service-ului
aferent livrărilor şi/sau instalării produselor.
39. Transport mărfuri intern şi internaţional,
leasing operational cu utilaje, fara a permite
achizitia bunurilor prin inchirirere sau in rate.
41. Transfer de know-how (instruire).
42. Activităţi tehnologice de modernizare a
capacităţilor de producţie din fabricile de
prelucrare a lemnului, consultanta in domeniul
tehnologiei, inginerie, servicii de design
industrial.

───────
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(210) M 2022 03971 (111)188607
(151) 07/06/2022
(732) MECATES BRASOV SRL, DN 73,

KM 129+200, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Mecates

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
18.05.03; 29.01.12

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

clase:
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de agentii de
import și export.
40. Prelucrare metalurgică, prelucrare de
metale, frezare, debitarea materialelor, debitare,
rindeluire (ferăstrău mecanic), servicii de
strunjirea lemnului, prelucrare de piese pentru
alte persoane (servicii de prelucrare mecanică),
prelucrarea suprafețelor metalice folosind tehnici
de polizare de precizie, polizarea metalelor,
servicii de polizare, fabricarea de piese pe bază
de comandă și specificații primite de la terți.
42. Proiectare tehnică, proiectare de produs,
servicii de proiectare legate de prese pentru
prelucrarea metalului, inginerie mecanică,
cercetare cu privire la ingineria mecanică.

───────

(210) M 2022 03987 (111)188088
(151) 07/06/2022
(732) GRAIN TRIP BAKERY SRL, BD.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 8, BL. B 2, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L, STR.
VIORELE NR. 51, BLOC 37, SC. 2,
AP.63, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAIN TRIP BREADS
OF THE WORLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
24.17.02; 26.13.25

(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), acadele
(dulciuri), alimente preparate din aluat, aluat
dospit, aluat înghețat, aluat de pâine, aluat,
aluat pentru prăjituri, aluaturi și amestecuri din
acestea, alune trase în ciocolată, amestecuri
de cafea, amestecuri de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
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amestecuri de cafea si malț, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de ciocolată caldă,
amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de patiserie,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri pentru
pâine, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, amestecuri pentru produse de
brutărie, amestecuri preparate de patiserie,
arahide crocante, produse de cofetărie pe bază
de arahide, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome pentru băuturi (altele
decât uleiurile esențiale), arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, baclava, baghete,
baghete umplute, baozi (chifle umplute), batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de
ciocolată, batoane de lemn dulce (cofetărie),
batoane de nuga cu nuci pecan, batoane de
nuga învelite în ciocolată, batoane de pâine,
batoane de prăjitură, băuturi din cafea, băuturi
din ceai nemedicinale, băuturi frapate, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi gazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înghețată, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, bezele, biscotti, biscuiți, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, blaturi de pizza, boabe de
cafea, boabe de cafea învelite în zahăr, boabe
de cafea măcinate, boabe de cafea prăjite,
bomboane, bomboane fără zahăr, brioșe, brioșe
englezești, budinci, budinci yorkshire, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
burritos (mâncare mexicană), cafea aromată,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea de
malț, cafea decafeinizată, cafea gata preparată,
cafea liofilizată, cafea sintetică, cafea solubilă,
cafea verde, cappuccino, capsule de cafea,
capsule de ceai, caramel, caramele, cereale
gata preparate, chifle, chifle cu cremă, chifle
cu gem, chifle cu gaură în mijloc (bagels),
chifle dulci, chifle moi (pâine), chifle umplute,
chipsuri de ciocolată, chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb, chipsuri din cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chou à la crème, cicoare
(înlocuitori de cafea), ciocolată aerată, ciocolată
caldă, ciocolată cu alcool, ciocolată fără
lapte, ciocolată granulată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată umplută, ciocolate cu umplutură de
bezea, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
de băut, clătite, concentrate de cafea, cornuri,
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse

garnituri, covrigei, covrigi glazurați cu ciocolată,
cozonac pandoro, cozonac secuiesc (kurtos
kolacs), cozonaci, cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de bezea, cremă de zahăr
invertit (miere artificială), creme de zahăr
ars, cremșnituri, creme tartinabile pe bază de
ciocolată, crutoane, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni pentru pomul
de crăciun (comestibile), deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), drajeuri de fructe (produse
de cofetărie), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), dulciuri, dulciuri fără conținut
de zahăr, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
ecleruri, esență de cafea, esențe de ciocolată
pentru prepararea băuturilor, espresso, extracte
de cafea de malț, extracte de cicoare utilizate
ca înlocuitori de cafea, făină pentru prăjituri,
făină de grâu, făină de hrișcă (pentru alimente),
floricele de porumb, foi de patiserie congelate,
foi de plăcintă, fondante (cofetărie), fondue din
ciocolată, franzele cu malț și fructe, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi de cereale
uscate, fursecuri, găluște pe bază de făină,
germeni de grâu pentru consum uman, glazură
pentru prăjituri, gofre de ciocolată, gogoși cu
gaură în mijloc, grisine subțiri, grisine groase,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări pe bază de cereale, halva, hamburgeri în
pâine, iepurași de ciocolată, îndulcitori naturali,
infuzii de plante, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, jeleuri, lipie, măr
pané, marțipan, miere, migdale trase prin zahăr,
napolitane, nuga, pâine aromată cu condimente,
pâine crocantă, pâine cu conținut scăzut de
sare, pâine cu fasole roșie dulce, pâine cu
semințe de soia, pâine cu stafide, pâine cu
umplutură, pâine cu usturoi, pâine daneză,
pâine de malț, pâine de secară, pâine fără
gluten, pâine indiană, pâine integrală, pâine la
aburi, pâine multicereale, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine prăjită, pâine proaspătă,
pâine semicoaptă, pâini cu fructe, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), parfeuri,
pască evreiască (matzo), pateuri cu cârnați,
pateuri cu ciocolată, pateuri de foietaj, pateuri
(patiserie), pesmet, pișcoturi, pizza, plăcinte,
plăcintă cu carne, plăcinte cu afine, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu
legume, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu vânat,
plăcinte fără carne, plăcinte proaspete, prăjituri,
prăjiturele, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu migdale, prăjituri din mei, prăjituri
înghețate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
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prăjituri pentru ceai, praline, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, preparate pentru prăjituri,
preparate pentru torturi, pricomigdale (patiserie),
produse de brutărie, produse de cofetărie
congelate, profiteroluri, pufuleți de brânză, pungi
de cafea, inlocuitori de cafea, esențe de
cafea, doze de cafea, rahat turcesc, rulouri
de pâine daneză, rulouri de pâine umplute,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
rulouri umplute, sandvișuri, savarine, șerbeturi,
sirop de arțar, sirop de ciocolată, snacks-uri
crocante, sopapillas (pâine prăjită), specialități
de patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), suc de fructe (produse de
cofetărie), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
tarte, tiramisu, tort cu caramel, torturi, torturi
de înghețată, torturi vegane, trufe de ciocolată,
trufe (produse de cofetărie), uleiuri de cafea,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de cafea, umpluturi
pe bază de ciocolată, vafe congelate, vafele,
vată de zahăr, vafe cu glazură de ciocolată, vafe
din ciocolată, vafe, gofre, orz destinat utilizării ca
înlocuitor de cafea, filtre sub formă de pliculețe
pline cu cafea, biscuiți din pâine.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, 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 ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, furnizare de informații cu privire la
întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, asistență comercială
privind deschiderea de francize, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în gestiunea comercială
a firmelor în sistem de franciză, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract
de franciză, consiliere în afaceri privind
francizarea, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de informații de afaceri în materie

de francize, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
gestiunea stocurilor, închiriere de standuri
de vânzare, închiriere de spații publicitare,
mostre de produse, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, organizare de demonstrații
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de demonstrații
în scopuri comerciale, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de prezentări
în scopuri comerciale, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, prelucrare de date,
sistematizare și management, prelucrare
electronică a comenzilor, prestarea de servicii
de piață inteligentă, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovarea vânzărilor, publicitate
online, redactări de texte publicitare, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, 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 asistență
în afaceri privind înființarea și operarea de
francize, servicii de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții cu
amănuntul, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii
de consultanță (comercială) privind operațiunile
de franciză, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de agenții de
import și export, servicii de lansare de produse,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de merchandising, servicii de programe
de loializare, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șerbeturi, 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 cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
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 cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
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.
40. Măcinarea alimentelor, măcinarea cafelei,
prăjirea și prelucrarea cafelei, fabricare la
comandă de pâine, afumarea alimentelor,
congelarea alimentelor, conservarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
conservarea băuturilor, fabricarea berii,
imprimare, imprimare 3d, închirieri de mașini și
aparate pentru procesarea băuturilor, închirieri
de mașini și aparate pentru procesarea
alimentelor, morărit, prelucrare de frunze de ceai,
prelucrarea laptelui, procesarea alimentelor,
râșnirea cafelei, servicii de afumătorie pentru
afumarea alimentelor, servicii de conservare
a alimentelor, servicii de distilare, servicii de
distilare a băuturilor spirtoase, servicii de

fabricare de bere, servicii de producție de must,
servicii de reciclare de ulei pentru gătit și de
ulei vegetal, tratamentul alimentelor și băuturilor,
zdrobirea fructelor, fabricarea de cidru pentru
alte persoane.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii de
catering, ceainării, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, decorare de
alimente, decorare de torturi, servicii oferite de
fast-fooduri, închiriere aparate de gătit, închiriere
de aparate de distribuție de băuturi calde și reci,
cu excepția distribuitoarelor automate, leasing
de cafetiere fără posibilitatea de achiziţionare în
rate sau prin închiriere, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, organizare de banchete, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pensiuni, servicii oferite de pizzerii, preparare
de mâncăruri, prepararea alimentelor, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servirea de
băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
oferite de rotiserii, servicii de somelier, servicii
de rezervări la restaurant, servicii de rezervare a
meselor, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi).

───────
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STR. SĂRĂRIE NR. 38, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700116, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARCADIA SPITAL VIRTUAL

(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.

───────

(210) M 2022 03992 (111)188184
(151) 07/06/2022
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONAȘCU,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 13, BL
D2, SC. A, ET.5, AP 15, JUD. IASI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

farmacia de urgență
clinica Revial

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși

(210) M 2022 03989 (111)188455
(151) 07/06/2022
(732) S.C. ARCADIA HOSPITAL S.R.L.,
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medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare, farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu ridicata pentru
preparatele sanitare, farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu unguente și loțiuni preparate
de laboratoare farmaceutice, produse destinate
protecției ori îmbunătățirii sănătății oamenilor,
preparate medicale, medicamente, produse
farmaceutice, preparate farmaceutice, vitamine,
minerale, produse farmaceutice preparate
cu vitamine, produse farmaceutice preparate
cu minerale, suplimente alimentare, ceaiuri
medicinale și nemedicinale, remedii naturale
și farmaceutice, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, truse medicale, mănuși medicale,
măști medicale, alimente pentru bebeluși și
copii, produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,

produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și după
expunerea la soare, produse pentru igiena
personală, șampoane și săpunuri medicinale și
nemedicinale, scutece pentru bebeluşi, scutece
igienice pentru incontinență, articole absorbante
pentru igiena personală, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse pentru
îngrijirea ochelarilor și a lentilelor de contact,
cântare, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală,
servicii de comerț online, prin intermediul unui
website sau prin intermediul unei aplicații
mobile, în legătură cu medicamente fără
prescripție medicală (otc-uri), vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, mănuși medicale, măști
medicale, alimente pentru bebeluși și copii,
produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, produse pentru
îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea pielii
înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
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pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice
39. Transportul cu ambulanţa
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
pentru persoane, servicii de îngrijire medicală,
servicii de spitalizare, servicii de clinică
medicală, examinare medicală (screening),
asistenţă medicală, servicii medicale clinice,
servicii oferite de un centru de sănătate,
servicii de telemedicină, servicii de stomatologie,
servicii de optometrie, servicii de sănătate
mintală, servicii de medicină alternativă, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
chirurgie plastică, servicii de analize medicale
în scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, servicii de terapie,
inclusiv fizioterapie şi logopedie, chiropractică,
servicii de medicină regenerativă, acupunctură,
servicii de bancă de sânge şi bancă de ţesuturi
umane, servicii de casă de convalescenţă,
servicii de sanatorii, servicii de ingrijire medicală
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
de îngrijire de tip hospice, închirierea de
echipamente medicale, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii oferite de moaşe, servicii de
îngrijire postnatală, oferirea de sfaturi privind
nutriţia şi dieta, servicii de inseminare artificială şi
fertilizare in vitro, servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse

farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor

───────

(210) M 2022 03993 (111)188576
(151) 07/06/2022
(732) S.C. CASUAL ENTERTAINMENT

S.R.L, STRADA SPERANTEI,
NUMAR 13, COMUNA CLINCENI,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

Gipsy Casual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2022 03998 (111)186792
(151) 08/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES, STR.

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori
revendicate:albastru(HEX#29284e), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Ţinerea evidenţei contabile/contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
prognoze economice, audit financiar, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de secretariat,
marketing cu public ţintă, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, pregătirea studiilor de profitabilitate

a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, brokeraj, investiţii de capital,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare, studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscală,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări, afaceri
imobiliare, multifinanțare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, cotaţii bursiere,
servicii de garanţii.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea de evenimente
de divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, nchirierea 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
domeniul economisirii energiei, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), stocarea electronică a datelor, audit
energetic, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), instalarea de software pentru
calculatoare, design grafic pentru materialele
promoţionale, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, consultanţă tehnologică,
planificare urbană, cercetare în domeniul
excavațiilor, servicii de design de logo-uri.
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45. Auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică, servicii
de reprezentare juridică, licenţierea proprietăţii
intelectuale, servicii privind litigiile.

───────

(210) M 2022 04000 (111)188583
(151) 08/06/2022
(732) NO STRES VAP SRL, STR.

RECONSTRUCȚIEI NR. 5, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Bobalicious BUBBLA TEA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 24.17.02;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#7CB342), negru (HEX #242e38)

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04008 (111)188207
(151) 08/06/2022
(732) EURO NET SRL, STR.

MITROPOLIEI, NR. 27, AP.4,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 550179,
SIBIU, ROMANIA

(540)

SORY

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

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

14. Medalii.
16. Lucrări diplomă, ştampile, tipizate, invitaţii
de nuntă.
21. Cupe (veselă).
28. Jucării.
35. Servicii oferite de un magazin de papetărie,
birotică, listări, servicii de copiere, publicitate.
37. Servicii de reumpleri cartuşe de imprimante.
40. Servicii de imprimare (personalizări) lucrări
de legătorie, serigrafie, tampografie, prelucrarea
materialelor
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de fast food.

───────

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale,  pâine,  patiserie  şi  cofetărie, gheaţă,
ciocolată, zahăr,  miere,melasă, drojdie, praf de
copt,   sare,  muștar,  oţet, sosuri  (condimente),
 condimente.
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NR.12, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Biosecuritate Ecologică
Integrată by BIOCOMP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.11.05; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, asistență în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, întrebări
privind afacerile, publicarea de texte publicitare,
procesarea cuvintelor, servicii de redactare
în scopuri publicitare, furnizarea de informații
comerciale despre produsele și serviciile proprii
prin toate mediile, inclusiv prin intermediul
unui site web, servicii de revista presei
in domeniul sănătății și securității biologice,
chimice și radiologice, studii și cercetări de
marketing, analize, studii și cercetări pentru
afaceri, sondaje de opinie, realizarea de studii
de piață care implică sondaje de opinie,
studii de piață, de marketing, comert și de
afaceri, realizarea de reclame, promoții, anunțuri
publicitare, comercializarea și regruparea în
avantajul terților a serviciilor privind realizarea
și implementarea de proiecte tehnice pentru
realizarea, instalarea și funcționarea optimă a
unor sisteme integrate de circuite și echipamente
având drept scop dezinfecția și decontaminarea
suprafețelor și a aerului din interiorul clădirilor,
locuințelor, spațiilor industriale comerciale
private sau publice,exceptand transportul lor,

pentru diminuarea răspândirii bacteriilor, virușilor
și a microorganismelor de orice categorie,
respectiv pentru diminuarea efectelor produșilor
chimici, radiologici, biologici, nucleari, inclusiv a
serviciilor incluse în clasele 37,41,42 și 45, astfel
încât terții să le cunoască și să le achiziționeze
comod, comert și regruparea în avantajul
terților a produselor, sistemelor, circuitelor,
echipamentelor, tehnologiilor și proiectelor
tehnice privind dezinfecția și decontaminarea
suprafețelor și aerului din interiorul clădirilor,
locuințelor, spațiilor industriale comerciale
private sau publice, astfel încât terții să
le cunoască și să le achiziționeze comod,
prezentarea pentru vânzare și vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv online
în toate mediile, pe site-uri proprii sau alte
platforme media, informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu serviciile
prestate și produsele comercializate, inclusiv
asistență și consultanță, activități de agentii
de import-export, activități de birou, evaluări
ale afacerilor, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere comercială, analiza costurilor,
servicii de agenție de import-export.
37. Dezinfectarea, decontaminarea și
sterilizarea clădirilor sau a unor medii controlate
împotriva infestării sau contaminării bacteriene,
chimice, virologice sau radiologic nucleare,
dezinfecția și decontaminarea suprafețelor și
aerului din interiorul clădirilor, locuințelor,
spațiilor industriale comerciale private sau
publice, pentru diminuarea răspândirii bacteriilor,
virușilor și a microorganismelor de orice
categorie, respectiv pentru diminuarea efectelor
produșilor chimici, radiologici, biologici,
nucleari, servicii integrate de dezinfectare și
decontaminare a aerului și suprafețelor, servicii
de sterilizare, curățarea clădirilor (interior),
curățarea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea
sistemelor de securitate bacteriologică,
biologică, virologică, lămpi bactericide, sisteme
și circuite care să asigure protecția eficientă a
unui mediu controlat, întreținere și reparare de
instalații de securitate bacteriologică, biologică,
chimică și radiologică, servicii de informații
și de consultanță referitoare la instalarea
de echipamente, circuite integrate și sisteme
de siguranță și de securitate bacteriologică,
virologică, chimică, biologică, radioactivă.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, ambalarea personalizată
a materialelor pentru terți, decontaminarea
materialelor periculoase, furnizarea de informații
cu privire la tratarea materialelor, conservarea

(210) M 2022 04010 (111)188356
(151) 08/06/2022
(732) BIOCOMP SRL, BLD. CHIMIEI
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alimentară a băuturilor, tratarea deșeurilor,
tratarea apei, refolosirea creativă (reciclarea
deșeurilor).
41. Servicii de educație și servicii de
instruire în domeniul siguranței și securității
bacteriologică, virologică, chimică, biologică,
radioactivă, proiecte educaționale, predare
cursuri, studii, cercetări și strategii în aceste
domenii, organizare și susținere sau participare
la cursuri, traininguri, clase, colocvii, ateliere,
congrese, conferințe, concursuri, workshopuri,
webinarii, evenimente publice referitoare la
microorganisme, virusuri, paraziți, microbi,
produși chimici, biologici, radioactivi, instruire
practică, transfer de cunoștințe de afaceri și
know how (training), prezentarea prestațiilor
live, emisiuni de radio și televiziune, programe
audiovizuale online sau tv/radio, producție video
online sau offline, furnizarea de programe
tv, nedescărcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), bibliotecă
electronică, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de punere în pagină, altele decât în
scopuri publicitare, editare de texte scrise,
publicare de cărți, reviste, ziare, periodice,
cataloage, proiecte tehnice, broșuri, jurnale,
ghiduri, sfaturi, comentarii, articole pe diferite
teme de interes, inclusiv pe internet sau on-line,
publicarea de ziare, cărți si reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, instruire și consiliere
în tehnici de dezinfecție, decontaminare și
sterilizare.
42. Analize bacteriologice, virologice și
biologice, analize de laborator în domeniul
bacteriologiei și virologiei, inclusiv testarea sau
determinarea conținutului de microorganisme,
cercetare, analiză și testare în domeniul
bacteriologiei, virologiei și microorganismelor,
consultanță în domeniul bacteriologiei și al
cercetării bacteriologice, cercetare științifică
referitoare la bacteriologie și ecologie
bacteriologică, cercetare în domeniul protecției
mediului, cercetare si analiza biologica, servicii
de cercetare și dezvoltare în domeniul
bacteriologic, biologic, chimic și radiologic,
servicii oferite de un laborator biologic
si de cercetări bacteriologice, cercetare
privind securitatea bacteriologică, teste de
securitate bacteriologică, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, programe,
studii și proiecte tehnice de securitate
biologică, bacteriologică și virologică a unui
mediu controlat, studii clinice, consultanță
în domeniul economisirii energiei, controlul
calității, consultanță tehnică privind realizarea
unor sisteme integrate de echipamente

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, în special în domeniul bacteriologic,
virologic, radiologic și chimic, monitorizarea
sistemelor de securitate biologică, consultanță în
materie de securitate, controlul de securitate al
unor medii compacte închise sau semideschise,
servicii de securitate pentru clădiri, industrii și
spații de lucru, inspectarea uzinelor în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea mediilor de lucru publice și private,
servicii de consultanta in domeniul nevoilor
de securitate ale întreprinderilor comerciale,
industriale sau publice de stat în materie de
securitate radiologică, chimică și bacteriologică.

───────

și circuite care să asigure un mediu
climatic mai curat și controlat bacteriologic,
biologic, chimic și radiologic, proiecte tehnice
(studii de-), proiecte de inginerie, planificare,
întocmire, implementare, dezvoltare și/sau
management de proiecte tehnice privind
realizarea, instalarea și funcționarea optimă
a unor sisteme integrate de circuite și
echipamente având drept scop dezinfecția
și decontaminarea suprafețelor, obiectelor și
a aerului din interiorul clădirilor, locuințelor,
spațiilor industriale comerciale private sau
publice, pentru diminuarea răspândirii bacteriilor,
virușilor și a microorganismelor de orice
categorie, respectiv pentru diminuarea efectelor
produșilor chimici, radiologici, biologici, nucleari.
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(210) M 2022 04014 (111)188206
(151) 08/06/2022
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

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

───────

(210) M 2022 04020 (111)188575
(151) 15/06/2022
(732) SIERABELLA JEWELRY S.R.L.,

STR. AV. PETRE CRETU, NR. 71,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(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

SIEBEL 
SINCE 1912
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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) M 2022 04024 (111)188159
(151) 09/06/2022
(732) ESSENTIAL LEVEL S.R.L.,

STR. ALEEA METEOROLOGIEI,
NR. 17-19, CORP B, ET. 3, AP.
28, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ESL by Essential Level

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 26.03.03

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

9. Căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, console pentru căști, căști pentru
motocicliști, căști de ciclism, amplificatoare
pentru căști, căști pentru sport, căști pentru
telefoane, casti fara fir, căști fără fir, căști
pentru șoferi, căști pentru muzică, căști in-
ear, cabluri adaptoare pentru căști, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, combinații de căști cu microfon,

căști cu microfon pentru comunicații, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști pentru
comunicare la distanță, căști pentru jucat jocuri
video, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căşti pentru aparatură video pentru consumatori,
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, căști de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri video,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
usb adaptate pentru priza brichetei auto,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, adaptoare ethernet, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare video, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru imprimante,
adaptoare pentru cabluri, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri), adaptoare de curent,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de
rețele informatice, adaptoare de radiofrecvență,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare de gen
sub formă de adaptoare electrice, adaptoare
pentru obiective foto, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
de carduri pentru calculator, adaptoare de
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călătorie pentru prize electrice, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri electronice
portabile, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, componente electrice și electronice,
huse pentru telefoane, huse pentru laptopuri,
huse de videocamere, huse pentru pagere,
huse pentru tablete, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru agende electronice,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
calculatoare tabletă, huse pentru dvd playere,
huse pentru cd-playere, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru tablete, huse
adaptate pentru calculatoare netbook, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse de protecție pentru
playere mp3, huse pentru calculatoare de tip
laptop, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse pentru dispozitive de stocare de date, huse
de protecție pentru cititoare de cărți electronice,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, echipamente de comunicare,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane mobile, carcase carduri
de memorie, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, carcase rezistente la apă
pentru camere video, boxe, boxe stereo, boxe
portabile, boxe de calculator, boxe de monitor,
boxe fara fir, ceasuri inteligente, aparate radio
cu ceasuri încorporate, instrumente pentru
măsurarea timpului (exceptând ceasuri și
ceasornice), ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, brățări inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, difuzoare, difuzoare inteligente,
difuzoare portabile, difuzoare (echipamente
audio), difuzoare fără fir, difuzoare fără fir
cuplabile, difuzoare audio de uz casnic,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
difuzoare de perete fără fir, difuzoare pentru
frecvențe joase (subwoofer) pentru vehicule,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), baterii, baterii
solare, baterii reîncărcabile, baterii externe,

baterii electrice reîncărcabile, baterii pentru
telefoane mobile, baterii solare de uz casnic,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
baterii destinate utilizării la dispozitive mobile
de telecomunicații, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, suporturi de
bord adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, cabluri telefonice, cabluri
prelungitoare, cabluri usb, cabluri audio, cabluri
electronice, cabluri usb luminoase, cabluri pentru
boxe, mufe pentru cabluri electrice, cabluri de
extensie pentru telefon, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, cabluri
electrice folosite la conectări, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, cabluri electrice
pentru echipamente de comunicații, monitoare
pentru bebeluși, calculatoare de buzunar,
calculatoare personale de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, calculatoare grafice
de buzunar, calculatoare de buzunar pentru
luarea de notițe, calculatoare, echipament de
comunicație punct-la-punct.

───────
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(210) M 2022 04027 (111)188269
(151) 09/06/2022
(732) BLOOM PROJECT

MANAGEMENT SRL, STR. MIHAI
EMINESCU, NR. 108-112, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BLOOM PROJECT
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.10

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare,servicii de proiect de management,
servicii de brokeraj, servicii de contact ale
companiilor, servicii colective de cumpărare,
servicii comerciale de evaluare, acorduri de
concurență, distribuitor de servicii, servicii de
agenţii de import și de export, servicii de mediere
și negociere, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de abonament,
asistenta in afaceri, management şi servicii
administrative, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare, consultanță și informații
pentru cele menționate anterior, cuprinse în
clasă.

───────

(210) M 2022 04030 (111)188258
(151) 09/06/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

DIOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente nutritive, medicamente de
uz uman, produse farmaceutice, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 04036 (111)188579
(151) 09/06/2022
(732) NEW AROMACOF SRL, STR.

ORIZONT 23, NR. 2A, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

in BOX Tasty joy in

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#040000), galben (HEX #ffc30b), alb
(HEX #ffffff)

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

43. Servicii de fast food, servicii de alimentație
publică.

───────

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04039 (111)188456
(151) 09/06/2022
(732) RARES-VIRGIL MICACIU,

STRADA MORII NR. 26C, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

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.

───────

(210) M 2022 04044 (111)188173
(151) 09/06/2022
(732) EVENTS BY TOMY S.R.L., STR.

STIRBEI VODA, NR. 5, BL. P1, SC.
A, ET. 4, AP. 14. JUDET VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

HYPNOTIZED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.05

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, organizare
de spectacole muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, organizare
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de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale, educație, instruire,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii ale barurilor, servicii de alimentație
publică, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de locuri cazare pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere.

───────

(210) M 2022 04049 (111)188603
(151) 09/06/2022
(732) HOLLAND UNIÓ KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG,
ZECHMEISTER UTCA 9., GYŐR,
9021, UNGARIA

(540)

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.
───────
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(210) M 2022 04050 (111)188287
(151) 09/06/2022
(732) SC PROCESS ENGINEERING

SRL, STR. EUFROSIN POTECA
NR. 26, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR.42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011434, 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) M 2022 04052 (111)188172
(151) 09/06/2022
(732) CORA, 1 RUE DU CHENIL,

DOMAINE DE BEAUBORG,
CROISSY-BEAUBORG, MARNE LA
VALLÉE CEDEX 2, 77435, FRANȚA

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

(540)

cora

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
35. Servicii de publicitate, inclusiv publicitate
online pe o rețea de calculatoare, publicitate
prin poștă (inclusiv electronică), publicitate
radiofonică, televizată, difuzare de mesaje
publicitare pe toate mediile, inclusiv medii
digitale, de anunțuri publicitare şi de anunțuri de
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locuri de muncă, inclusiv pe internet, publicare
de texte si/sau imagini publicitare, difuzarea
de reclame si materiale publicitare (pliante,
prospecte, imprimate, mostre), managementul
afacerilor, consultanță în organizare si
management de afaceri, informații de afaceri,
afișaj, dijuzare de reclame și materiale
publicitare (pliante, prospecte, imprimate,
mostre), publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, organizare de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de competiții în
scop promoțional cu sau fără distribuire de
premii sau acordare de recompense, închiriere
de materiale publicitare, închiriere de timp
publicitar în toate mijloacele de comunicare,
închiriere de spații publicitare, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, publicare de
texte publicitare, publicitate prin corespondență,
radiofonică sau televizată, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terți, organizare de operațiuni
promoționale în vederea fidelizării clienților,
organizarea de campanii promoționale regionale
sau naționale, prezentarea și demonstrații de
bunuri și servicii în scopuri promoționale sau
publicitare, decorarea vitrinelor, servicii de
distributie si gestionare de carduri în scopuri
nefinanciare în vederea fidelizării clienților,
servicii de intermediere furnizate terților, în
special în contextul centrelor comerciale sau
mall-urilor, și anume servicii pentru aducerea
clienților în contact comercial cu furnizorii
de servicii, servicii de afișare, prezentarea
produselor pe orice mijloc de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de produse
chimice pentru agricultură, horticultură și
silvicultură (cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor), produse pentru
conservarea florilor, produse chimice pentru
impermeabilizarea pielii, materialelor textile,
produse chimice pentru avivarea materialelor
textile, îngrășăminte, pământ pentru cultivare,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
pentru industrie, cleiuri (apreturi), produse pentru
dezlipit, pastă de lemn, dizolvanți pentru lacuri,
filme sensibilizate dar neexpuse, antigel, lichide
de frână, acetonă, acid clorhidric, apă distilată,
apă acidulată pentru reîncărcarea bateriilor/
acumulatoarelor, apă oxigenată, coloranți,
produse chimice pentru industria auto, lichide
și produse pentru întreținerea motoarelor, aditivi
chimici pentru carburanți, aditivi chimici pentru
uleiuri, aditivi chimici pentru benzină, agenți
de răcire pentru motoarele vehiculelor, produse
chimice pentru decalaminarea motoarelor,
preparate anti-fierbere pentru agenții de răcire

a motoarelor, lichide pentru servodirecție,
lichide pentru transmisie automată, agenți
antidetonanți pentru motoare cu combustie
internă, acceleratori de vulcanizare, produse
de vulcanizare, lichide anti-îngheț, lichide de
degivrare, lichide pentru transmisie, lichide de
frână, lichide de degivrare pentru parbrize,
fluide pentru circuite hidraulice, chituri pentru
repararea caroseriei, chituri pentru caroserie,
adezivi de cauciuc pentru repararea anvelopelor,
materiale de etanșare pentru anvelope perforate,
decoloranți pentru uz industrial, vopsele și lacuri
(cu excepția izolatorilor), acoperiri (vopsele),
cartușe de cerneală (toner) pentru imprimante
și fotocopiatoare, conservanți împotriva ruginii
și deteriorării lemnului, diluanți și lianți
pentru culori, lacuri și vopsele, coloranți,
chit pentru geamuri, preparate de înălbire și
alte substanțe pentru spălătorie, preparate și
produse de curățare, lustruire, degresare și
produse abrazive, apă de javel, agenți de
îndepărtare a petelor, balsamuri, coloranți de
rufe, produse pentru îndepărtarea vopselei,
hârtie șmirghel, produse de îndepărtare a
ruginei, decapanți, detartranți pentru uz casnic,
detergenți (detergenți), alții decât cei utilizați în
operațiuni de producție și cei de uz medical,
preparate pentru desfundarea scurgerilor, ceară
pentru pardoseli, ceară, lichid de spălare a
parbrizului, săpunuri, parfumuri, ape de toaletă,
deodorante pentru uz personal (parfumerie),
cosmetice, produse de îngrijire a părului,
vopsele de păr, șampoane, paste de dinți,
produse de îngrijire a gurii care nu sunt de
uz medical, produse de epilare, produse de
machiaj și demachiaj, produse de bărbierit,
săpunuri pentru barbă, articole de toaletă,
lac de unghii și produse pentru îndepărtarea
lacului de unghii, preparate cosmetice pentru
slăbire, preparate cosmetice pentru baie, pentru
bronzarea pielii, preparate pentru lustruirea și
curățarea protezelor dentare, bețișoare de vată
pentru uz cosmetic, vată pentru uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse antisolare (preparate cosmetice pentru
bronzarea pielii), șampoane pentru animale de
companie, tămâie, lemne parfumate, potpourri
parfumat, instrumente și accesorii în domeniul
opticii, contactologiei și oftalmologiei, produse
de curățare pentru lentile de ochelari și
ochelari, produse de curățare pentru rame
de ochelari, produse de curățare pentru
lentile de contact, produse de curățare pentru
aparate și instrumente optice, produse de
curățare pentru aparate auditive, produse de
curățare pentru căști, sub formă de spray-
uri, aerosoli și șervețele de pânză sau de
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hârtie impregnate sau neimpregnate, preparate
pentru curățarea și lustruirea mașinilor, truse
de curățare și întreținere pentru mașini și
motociclete, săpunuri pentru mașini, detergenți
pentru mașini, ceară pentru mașini, lichide
de spălare a parbrizului, cârpe impregnate cu
detergent pentru curățarea pieselor auto, spray-
uri pentru curățarea și întreținerea pieselor auto,
preparate pentru curățarea aerului, preparate
pentru îndepărtarea lacurilor, conservanți pentru
piele, creme pentru piele, produse de curățare
uscată, terebentină de degresare, produse de
lustruire pentru autoturisme, preparate pentru
curățarea roților și a anvelopelor autoturismelor,
polimeri de etanșare pentru curățarea, lustruirea
și protejarea suprafețelor exterioare ale
automobilelor, uleiuri și grăsimi industriale,
lubrifianți, carburanți (inclusiv benzină pentru
motoare), uleiuri de motor, carburanți, motorină,
benzină, lumânări și fitiluri (iluminat), lumânări,
lumânări parfumate, aprinzătoare, brichete de
combustibil, alcool combustibil, cărbune de
lemn (combustibil), lemn de foc, unsoare
pentru piele, unsoare pentru automobile,
lubrifianți pentru automobile, ulei de gresare
pentru motoare de autovehicule, ulei de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule,
gaze petroliere lichefiate pentru uz casnic și
industrial și pentru autovehicule, aditivi nechimici
pentru carburanți, aditivi pentru benzină pentru
motoare neincluse în alte clase, benzină,
petrol brut sau rafinat, produse farmaceutice,
produse veterinare, produse igienice pentru
medicină și igienă personală, truse portabile
de medicamente, substanțe, băuturi, alimente
dietetice de uz medical, preparate medicale
pentru slăbire, infuzii medicinale, ceaiuri din
plante, preparate cu vitamine, preparate de
oligoelemente pentru consumul uman și animal,
suplimente nutritive de uz medical, suplimente
alimentare minerale, alimente și lapte praf
pentru copii, materiale pentru pansamente,
adezivi pentru proteze dentare, antiseptice,
dezinfectante pentru uz medical sau igienic,
altele decât săpunurile, produse împotriva
arsurilor, produse antisolare (unguente pentru
arsuri solare), vată hidrofilă, benzi, șervețele,
scutece-chiloței din hârtie sau celuloză, scutece
și pantaloni igienici, scutece pentru incontinență,
tampoane menstruale, tampoane de alăptare,
produse de sterilizare, deodorante, altele decât
cele de uz personal, soluții pentru lentile
de contact, produse de purificare a aerului,
produse anti- insecte, fungicide, erbicide, zgărzi
pentru controlul animalelor dăunătoare, repelenți
pentru câini, produse de spălare a animalelor,
materiale de construcție metalice, scări metalice,

dispozitive nemecanice de înfășurare pentru
furtunuri (metalice), seifuri, cabluri și fire metalice
neelectrice, încuietori metalice neelectrice,
feronerie metalică, țevi metalice, lanțuri metalice,
inele metalice, balamale metalice, suporturi
pentru lemne, ecrane ignifuge metalice, chei
de lacăt, cutii de scrisori metalice, cutii de
scule metalice goale, sârmă metalică de
legare, sârmă de antenă, cutii, lăzi, cufere,
coșuri și containere metalice, folie de aluminiu,
cârlige metalice pentru haine, țăruși metalici
pentru corturi, mânere/cozi metalice pentru
mături, capace și închizători de sticle metalice,
distribuitoare fixe de prosoape, plăcuțe de
înmatriculare metalice, sonerii de ușă, obiecte
de artă din metale comune, crampoane de
alpinism, crampoane metalice, altele decât cele
pentru ghete de fotbal, legături metalice pentru
plăcile de snowboard, materiale metalice pentru
acoperirea suprafețelor de sport, rezistente la
intemperii, pitoane metalice (echipament de
alpinism), trofee din metale comune, pinteni,
mașini-unelte, unelte portabile acționate altfel
decât manual, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehicule terestre), bujii pentru motoare
cu combustie internă, mașini de găurit manuale
cu acționare electrică, cuțite, foarfece și foarfeci
electrice, pistoale de lipit electrice, pistoale de
vopsit, arzătoare și aparate de sudat cu gaz,
mașini de tuns iarba (mașini), dispozitive de
înfășurare mecanice pentru furtunuri, pompe de
aerare pentru acvarii, aparate electromecanice
pentru prepararea alimentelor și a băuturilor,
mașini și roboți de bucătărie electrici, mașini
de spălat rufe și mașini de spălat vase,
uscătoare de rufe, aspiratoare de praf, saci de
aspiratoare, mașini electrice de lustruit podele,
mașini electrice de lustruit încălțăminte, mașini și
aparate electrice de curățat, mașini de cusut și
de tricotat, blocuri de motor pentru automobile,
tobe de eșapament pentru vehicule terestre,
țevi de eșapament pentru automobile, colectoare
de eșapament pentru motoare, supape de
recirculare a gazelor de eșapament (egr),
supape de recirculare a gazelor de carter
(cgr) pentru motoare, cilindri pentru automobile,
demaroare pentru automobile, economizoare de
combustibil pentru motoare de vehicule terestre,
curele pentru motoare de vehicule terestre,
cilindri de motor pentru vehicule terestre,
demaroare pentru vehicule terestre, dispozitive
de control al emisiilor pentru motoare de vehicule
terestre, radiatoare de răcire a motoarelor pentru
vehicule terestre, capace de radiator pentru
vehicule, cuplaje și organe de transmisie (cu
excepția celor pentru vehicule terestre), biele
pentru motoare, cartere de motoare, cartere
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de ulei pentru automobile, curele de motor,
curele trapezoidale, lagăre de motor, chiulase
de motor, culbutoare de motor, cilindri de motor,
demaroare pentru motor, filtre de motor, filtre de
aer și de ulei pentru motor, injectoare de motor,
rulmenți de motor, pistoane de motor, pistoane
și inele de piston, segmenți de piston, rulmenți
pentru motoare, amortizoare de zgomot pentru
motoare, ventilatoare pentru motoare, arbori
cu came pentru motoare, bujii pentru motoare
cu combustie internă, dispozitive de aprindere,
bujii incandescente pentru motoare diesel,
colectoare de admisie pentru motoare, comenzi
electronice pentru motoare, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, catalizatoare pentru
motoare, curele de ventilator pentru motoare,
dispozitive de control al emisiilor pentru motoare,
filtre de aer (părți ale motoarelor), filtre de
ulei pentru motoare, garnituri metalice pentru
motoare de vehicule, garnituri de etanșare (părți
ale motoarelor), pompe (părți ale mașinilor sau
motoarelor), răcitoare de ulei pentru motoare,
radiatoare de răcire pentru motoare, regulatoare
de turație de grupuri motoare, regulatoare de
turație a motorului, tacheți pentru motoare,
perii ca părți ale motoarelor, generatoarelor
și dinamurilor, arbori de motor, pistoale de
pulverizare a vopselei, compresoare manuale
cu grăsime sau ulei, distribuitoare de benzină
pentru benzinării, cuțite de scufundare, cuțite de
vânătoare, cuțite de pescuit, teci pentru cuțite
de scufundare, greble de golf, greble pentru
terenuri de golf, harpoane de pescuit, tăietoare
pentru undițe de pescuit, freze de gheață
acționate manual pentru pescuitul la copcă,
pioleți de alpinism (târnăcoape de gheață),
unelte și instrumente de mână acționate manual,
cuțite neelectrice, furculițe, linguri, unelte și
instrumente de mână, altele decât cele de
pescuit și medicinale, arme albe, foarfece,
foarfeci, ferăstraie, șurubelnițe, foarfece de
grădinărit, cosoare, unelte și instrumente de
grădinărit portabile, greble, lopeți, târnăcoape,
cazmale, clești, ciocane, ciocane, mașini de
tuns iarba (instrumente manuale), aparate
pentru distrugerea a dăunătorilor plantelor,
pulverizatoare de insecticide, unelte mecanice
pentru tăiat și mărunțit alimente, deschizătoare
de conserve neelectrice, spărgătoare de nuci,
aparate de ras, lame de ras, pile și clești
de unghii, clești de tăiat unghiile, seturi de
manichiură și pedichiură, mașini de tuns părul
electrice și neelectrice, dispozitive de epilat
electrice și neelectrice, pensete, unelte de
îndepărtare a tablei de automobile (unelte de
mână), chei pentru bujii, chei cu clichet, chei
pentru prezoane, chei franceze, chei reglabile,

chei pentru țevi, chei dinamometrice, chei
universale, chei cu cap flexibil, chei (unelte
de mână), clești, chei reglabile (unelte de
mână), chei cu clichet (unelte de mână),
șurubelnițe, pensete, alonje pentru burghie
de filetat, chei (unelte), pompe de lubrifiere
manuale pentru sisteme de lubrifiere și distribuție
centralizată, pompe cu butoi, unelte de lubrifiere,
dispozitive de lubrifiere pentru întreținerea
automobilelor, pulverizatoare de ulei, aparate și
instrumente științifice (altele decât cele de uz
medical), (altele decât cele medicale), nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (inspecție), de urgență (salvare), aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul curentului electric, echipamente pentru
conducte electrice (fire, cabluri electrice),
întrerupătoare, prize, siguranțe, capace de prize,
baterii electrice, baterii de aprindere, fiare de
călcat electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau a
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, magnetice sau optice, compact
discuri audio și video, benzi video, faxuri,
aparate de telefonie, adaptoare pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
genți, huse și carcase pentru telefoane
mobile și echipamente telefonice, roboți
telefonici, antene, aparate și ecrane de
proiecție, blițuri (fotografie), filme (pelicule)
expuse, etuiuri speciale pentru aparate de
fotografiat și instrumente fotografice, mașini de
dictat, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente de prelucrare a informației,
calculatoare, echipamente periferice pentru
calculatoare, software, dischete, modemuri,
agende electronice, aparate de joc concepute
pentru a fi utilizate numai cu un receptor
de televiziune, un ecran de afișare sau
un monitor separat, cartușe de jocuri video,
binocluri (optică), ochelari (optică), etuiuri
de ochelari, carduri de memorie sau cu
microprocesor, carduri magnetice, cartele
telefonice, busole, centuri și veste de înot, măști
de scufundare și costume de scafandru, cântare,
căști de protecție, dispozitive de protecție
personală împotriva accidentelor, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
incendiilor, barometre, alcoolmetre, stingătoare
de incendiu, clepsidre, încuietori electrice,
sonerii, aparate electrice, instrumente de
alarmă, magneți decorativi, comenzi pneumatice
și mecanice pentru temporizatorul mașinilor
de lubrifiere, monitoare de nivel de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

370

bazine igienice pentru uz medical, încălțăminte
ortopedică, articole ortopedice, instrumente
pentru tăiat bătături, proteze, aparate auditive,
suspensoare pentru activități sportive, cotiere
pentru tenis, genunchiere, suporturi elastice
pentru articulații, bandaje pentru articulații,
genunchiere, ghetre, echipamente de masaj și
fitness, aparate de iluminat, încălzire, generare
de abur, gătit, refrigerare, uscare, ventilație,
aer condiționat, dezinfecție, alimentare cu apă,
instalații sanitare, aparate de dezodorizare
și purificare a aerului, ventilatoare electrice
pentru uz personal, aparate de purificare a
apei, sterilizatoare, hote de bucătărie, grătare,
frigidere, cuptoare, brichete cu gaz, prăjitoare
de pâine, cafetiere electrice, friteuze electrice,
mașini de făcut gheață, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, încălzitoare, becuri
și lămpi electrice, faruri și lumini pentru
vehicule, filtre de aer pentru climatizarea
aerului, dispozitive de răcire a aerului sisteme
de climatizare pentru vehicule, sisteme de
aer condiționat pentru vehicule, lămpi de
citire a hărților pentru vehicule, plafoniere,
becuri indicatoare de direcție pentru vehicule,
dispozitive de încălzire anti-ceață pentru
vehicule, dispozitive anti-orbire pentru vehicule
(garnituri de lămpi), dispozitive de încălzire anti-
îngheț pentru vehicule, dispozitive de degivrare
pentru vehicule, lumini pentru automobile, lumini
pentru biciclete, dispozitive de degivrare pentru
vehicule, faruri pentru vehicule, reflectoare
pentru vehicule, ventilatoare pentru vehicule,
lămpi de scufundare, lumini de scufundare,
proiectoare de scufundare, vehicule, aparate
de locomoție pe uscat, în aer sau pe
apă, biciclete, cărucioare basculante, drone
civile, remorci (vehicule), jaluzele (parasolare)
pentru mașini, ștergătoare de parbriz, oglinzi
retrovizoare, camere și crampoane pentru
anvelope, anvelope, tetiere și centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, scaune
de siguranță pentru copii pentru vehicule,
pompe pentru biciclete, mașini pentru copii,
trotinente, huse pentru vehicule, huse pentru
scaune de vehicule, port bagaje, suporturi
pentru biciclete, suporturi pentru schiuri
pentru vehicule, cărucioare, dispozitive antifurt
pentru vehicule, cărucioare pentru cumpărături,
roabe, piese de schimb pentru vehicule și
alte mijloace de locomoție, dispozitive anti-
orbire pentru vehicule, amortizoare pentru
automobile, amortizoare de suspensie pentru
vehicule, claxoane de automobile, capote de
automobile, caroserii de automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri de automobile,
bare de protecție pentru automobile, supape

unsoare, comenzi pentru mașinile de ungere,
temporizatoare pentru pompele de ungere,
alarme și înregistratoare pentru mașinile
de ungere, controlere pentru mașinile de
ungere, distribuitoare automate de unsoare,
comenzi pneumatice pentru mașinile de
ungere, dispozitive electrice și electronice
programabile de control și monitorizare pentru
sistemele centrale de distribuire a unsorii
și lubrifianților, pistoale dozatoare, sisteme
de dozare a uleiului, acumulatori (baterii),
acumulatori electrici, dispozitive de reîncărcare
a acumulatorilor electrici, rețele de acumulatori
electrici, discuri reflectorizante individuale pentru
prevenirea accidentelor rutiere, acumulatori
electrici pentru vehicule, antene, dispozitive
automate de avertizare a pierderii presiunii
în pneuri, alarme, baterii electrice, fișe
indicatoare de presiune pentru supape, cabluri
de pornire pentru motoare, indicatoare (semnale
luminoase), tahometre, contoare, vitezometre
pentru vehicule, dispozitive care indică
nivelul de combustibil, difuzoare, amplificatoare,
indicatoare de temperatură, vitezometre,
indicatoare, instrumente de măsură, dispozitive
de navigație prin satelit, dispozitive de navigație
pentru vehicule (computere de bord), seturi
hands-free pentru telefoane, dispozitive de pilot
automat pentru vehicule, echipamente radio
pentru vehicule, radiouri pentru automobile,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare pentru vehicule
avariate, simulatoare pentru conducerea sau
controlul vehiculelor, laptopuri, termostate
pentru vehicule, totalizatoare, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, căști de protecție
pentru sport, apărători de gură pentru sport,
echipamente de protecție a ochilor pentru
sport, căști de protecție împotriva accidentelor
sportive, ochelari de schi, ochelari de înot,
ochelari de scufundare, ochelari de sport, măști
de înot, clești de nas pentru înot, greutăți
de scufundare, calculatoare de scufundare,
cizme de scufundare, echipament de scufundări,
mănuși de scufundări, măști de scufundări, măști
pentru scufundări, costume de scafandru, tuburi
de scufundări, clești de nas pentru scufundări,
rezervoare de aer pentru scufundări, veste de
salvare, ochelari de soare, binocluri, căști (de
călărie), dispozitive de măsurare pentru crose
de golf, binocluri de vânătoare, genți de sport
concepute pentru a ține căști de protecție
(preformate), aparate și instrumente medicale,
dentare și veterinare, inhalatoare, material de
sutură, prezervative, biberoane, tetine pentru
biberoane, suzete (tetine), termometre de uz
medical, cârje  pentru infirmi, bazine igienice,
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pentru anvelope de automobile, volane pentru
automobile, alarme de furt pentru vehicule,
dispozitive de avertizare de mers înapoi auto,
flanșe pentru anvelope auto, antiderapante
pentru anvelope de vehicule, bare de torsiune
pentru vehicule, cutii de viteze pentru vehicule
terestre, capote de vehicule, capote de motoare
pentru vehicule, garnituri adezive din cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, pernuțe
antiderapante pentru anvelope de vehicule, bare
de torsiune pentru vehicule, cutii de viteze pentru
vehicule terestre, capote pentru vehicule, capote
de motor pentru vehicule, garnituri adezive din
cauciuc pentru repararea camerelor de aer,
kituri pentru repararea tuburilor, camere pentru
anvelope, șasiuri pentru vehicule, lanțuri de
comandă pentru vehicule terestre, indicatoare
de direcție pentru automobile, motoare electrice
pentru vehicule terestre, ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje pentru vehicule
terestre, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru vehicule terestre,
frâne pentru vehicule, sisteme hidraulice pentru
vehicule, parbrize, anvelope, benzi de rulare
pentru reșapare, crampoane pentru anvelope,
pompe de aer, mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre, arcuri pentru amortizoare de
vehicule, arcuri de suspensie pentru vehicule,
roți de vehicule, roți libere pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru vehicule
terestre, cutii de viteze pentru vehicule terestre
și mecanisme pentru mașini, capace pentru
rezervoarele de combustibil pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, remorci
pentru biciclete, remorci pentru motociclete sau
scutere, brichete pentru automobile, huse de
volan, biciclete, biciclete de curse, biciclete de
munte (mtb), spițe de bicicletă, șei de bicicletă,
anvelope tubulare de bicicletă, roți de bicicletă,
pneuri de bicicletă, manșoane pentru biciclete,
mânere pentru ghidon de bicicletă, apărători
de lanț pentru bicicletă, pedale de bicicletă,
curele pentru pedale de bicicletă, huse pentru
șa de bicicletă sau de motocicletă, pompe de
umflare a anvelopelor de bicicletă, rastele pentru
biciclete, claxoane pentru biciclete, scaune
pentru copii pentru biciclete(accesorii), camere
de aer pentru biciclete, trotinete motorizate
și nemotorizate pentru transportul personal,
suporturi pentru schiuri pentru vehicule, caiace,
pagaie (echipament pentru caiace), fuste
impermeabile (echipament pentru caiace),
canoe, suporturi de acoperiș pentru transportul
canoelor și caiacelor, carturi trase de zmeu,
carturi cu vele, mașinuțe de golf, cărucioare de
golf, mașinuțe de golf motorizate, cărucioare
pentru genți de golf, arme de foc, muniții și

proiectile, explozibili, artificii, petarde, tocuri de
arme, arme de protecție cu gaze lacrimogene,
spray-uri de apărare personală, bandulieră
pentru arme, centuri de cartușe, cartușe de
semnalizare, bijuterii, cutii de bijuterii din metale
prețioase, cutii de bijuterii, ceasuri și instrumente
cronometrice, ceasuri și curele de ceasuri, butoni
de manșetă, ace de cravată, brelocuri pentru
chei, cutii din metale prețioase, figurine (statuete)
din metale prețioase, obiecte de artă din metale
prețioase sau pietre prețioase, instrumente
muzicale și părți de instrumente muzicale, cutii
muzicale, suporturi pentru instrumente muzicale,
diapazoane, etuiuri pentru instrumente muzicale,
hârtie, carton (neprelucrat, semiprelucrat sau
pentru papetărie), carton, pungi, saci și foi de
împachetat din hârtie sau plastic, foi (papetărie),
produse tipografice, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic, materiale pentru artiști,
pensule, cutii de vopseluri (echipament școlar),
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale de instruire sau didactic
(cu excepția aparatelor), rechizite școlare,
plicuri, bibliorafturi, albume, cărți, periodice,
almanahuri, broșuri, caiete, calendare, litografii,
gravuri, picturi, postere, hărți, ziare, mașini de
sigilat, șervețele demachiante din hârtie, filtre
de cafea din hârtie, autocolante, pungi de gunoi
(din hârtie sau plastic), pungi de gătit pentru
cuptorul cu microunde, panouri de hârtie sau
carton, hârtie igienică, lenjerie de masă din
hârtie, prosoape de mână, batiste de hârtie,
felicitări, cărți poștale, tipare de croitorie, rozarii,
globuri pământești, cauciuc, gutapercă, gumă,
azbest, mică, garnituri de etanșare sau de
izolare, inele de etanșare, produse semifinite din
material plastic, materiale de etanșare, materiale
de etanșare și de izolare, furtunuri flexibile
nemetalice, furtunuri de grădină, izolații din fibră
de sticlă, materiale de izolare fonică, folii anti-
orbire pentru ferestre, mănuși izolatoare, lacuri
izolatoare, hârtii, acoperiri, țesături și vopsele,
materiale de etanșare, pungi, plicuri, pungi
pentru ambalaje din cauciuc, inele, dopuri din
cauciuc, fire elastice sau din material plastic
care nu sunt destinate utilizării în industria
textilă, piele și imitații de piele, piei de animale,
cufere, valize și geamantane, umbrele, umbrele
de soare și bastoane, bice și articole de
șelărie, genți de mână, genți de plajă, genți de
călătorie, genți de voiaj, truse de voiaj, truse
de toaletă, truse de cosmetice, pungi și plase
de cumpărături, rucsacuri, genți de sport (cu
excepția celor potrivite pentru produsele pe care
sunt destinate să le conțină), genți cu role,
genți de îmbrăcăminte (pentru călătorii), serviete
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pentru școlari, portofele, portmonee, portcarduri
(portofele), serviete, port- chei (articole din piele),
poșete, genți pentru scule (goale), cutii de piele
pentru pălării, sacoșe speciale pentru transportul
copiilor și port-bebe, zgărzi și haine pentru
animale, căpestre, zăbale (harnașamente),
șnururi, plase de călărie, frâie, pături pentru
cai, șei pentru cai, chingi de șa pentru cai,
materiale de construcție nemetalice, ciment,
ipsos, tencuială, ghips, lemn de construcție,
furnir, cărămizi, sticlă, țevi rigide nemetalice
pentru construcții, placări (construcții), plăci
nemetalice, șeminee nemetalice, ferestre și
uși nemetalice, jaluzele nemetalice sau textile,
piscine, conducte nemetalice pentru apă,
construcții transportabile nemetalice, acvarii
(construcții),mobilă, vitrine, oglinzi, rame (cu
excepția celor pentru construcții), obiecte de
artă din lemn, ceară, ipsos, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeș, fanoane de balenă,
carapace de broască țestoasă, chihlimbar,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau din material plastic, coșuri și coșuri
nemetalice, recipiente de ambalaj din material
plastic, cutii din lemn sau din plastic, cuști
și paturi pentru animale de interior, copaci
pentru tocirea ghearelor pentru pisici, panouri
de afișaj, bancuri de lucru, războaie de brodat,
plăcuțe nemetalice cu numere, semne din lemn
sau din plastic, numere de casă nemetalice
șși neluminoase, feronerie nemetalică și
neelectrică, balamale, cuiere nemetalice, țarcuri,
leagăne, antemergătoare pentru bebeluși,
dușumele nemetalice, așternuturi, cu excepția
lenjeriei, saci de dormit pentru camping, perne
decorative, perne, perne de sprijin, somiere,
saltele, umerașe și huse pentru haine, inele,
tije și cârlige pentru perdele, mânere nemetalice
pentru uși, distribuitoare fixe nemetalice de
prosoape, suporturi de sticle, capace de
sticle, cozi nemetalice de mături, suporturi de
umbrele, scări din lemn sau plastic, decorațiuni
alimentare din plastic, paie de băut, jaluzele
de interior cu lamele, manechine, ventilatoare,
ustensile și recipiente neelectrice de uz casnic
sau de bucătărie, piepteni și bureți, perii
(cu excepția pensulelor pentru vopsit), mături,
bazine, materiale pentru perii, echipamente de
curățare, bureți metalici, mănuși de uz casnic,
cârpe, piele de căprioară pentru curățare, veselă
și veselă de bucătărie și de masă din sticlă,
porțelan și ceramică, articole de gătit, sticle
de apă, răcitoare portabile neelectrice, veselă,
vaze, suporturi de lumânări, seturi de picnic
(veselă), tirbușoane, desfăcătoare de sticle,
distribuitoare de săpun, distribuitoare de hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,

oale de noapte, suporturi pentru haine, cuier
de haine, cârlige de agățat haine, coșuri de
gunoi, mese de călcat și huse pentru mese
de călcat, pungi frigorifice, capcane pentru
insecte, ghivece de flori, învelitori pentru ghivece
de flori, altele decât cele din hârtie, vase
pentru animale de companie, cutii pentru litieră,
cuști pentru animale de companie, piepteni
pentru animale de companie, unelte de udat,
mănuși de grădinărit, pămătuf de ras, periuțe de
dinți, ață dentară, savoniere, scobitori, ustensile
cosmetice, truse de toaletă, vaporizatoare și
pulverizatoare de parfum, căzi de baie portabile
pentru bebeluși, încălțătoare, cutii de bani
nemetalice, obiecte de artă din porțelan, lut
sau sticlă, bidoane de sport vândute goale,
sticle de apă, pungi de apă, corzi (nu de
cauciuc, nu pentru rachete de tenis sau pentru
instrumente muzicale), sfori, corturi, prelate (nu
de la bărci de salvare sau mașini pentru copii),
corturi și alte articole, vele (nu pentru bărci
de salvare sau mașini pentru copii), saci și
pungi pentru ambalarea materialelor textile, saci
pentru transportul și depozitarea mărfurilor în
vrac, materiale de amortizare (nu din cauciuc
sau plastic), plase de pescuit, hamace, fire
nemetalice pentru legare, fire pentru uz textil,
lână filată, fire elastice sau din material plastic
pentru uz textil, țesături, lenjerie de pat și de
casă, lenjerie de masă care nu este din hârtie,
lenjerie de baie (cu excepția îmbrăcămintei),
tapiserii textile, saci de dormit (lenjerie
de pat), șervețele textile pentru demachiaj,
plase de țânțari, lenjerie de casă, etichete
textile, jaluzele textile, batiste de buzunar
(din materiale textile), corturi de alpinism sau
de camping, vele pentru schi cu vele, vele
pentru windsurfing, frânghii pentru alpinism,
îmbrăcăminte, curele, mănuși (îmbrăcăminte),
bretele, pălării, șepci, încălțăminte, șosete,
ciorapi, colanți, dresuri, încălțăminte (cu
excepția încălțămintei ortopedice), papuci,
cizme, branșuri, pantofi de plajă, pantofi sport,
șepci, costume de baie, pantaloni și costume
de înot, îmbrăcăminte sport (cu excepția
îmbrăcămintei de scufundare), măști de dormit,
îmbrăcăminte sport, cămăși și pantaloni sport,
șepci și pălării sport, viziere, șepci, pantofi de
dans, pantofi de balet, pantofi de gimnastică,
îmbrăcăminte de gimnastică, body-uri, colanți,
dresuri, tutu-uri, pantofi de balet cu poante,
pantofi de ciclism, îmbrăcăminte de ciclism,
tricouri de ciclism, tricouri de fotbal, pantofi de
fotbal, replici de costume de fotbal, crampoane
pentru pantofi de fotbal, tricouri de rugby, pantofi
de rugby, pantaloni scurți de rugby, pantofi
sport de antrenament, teniși, bascheți, pantofi
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de handbal, tricouri de alergare, îmbrăcăminte
de schi, après-ski-uri, jachete de schi, mănuși
de schi, pantaloni de schi, costume de schi,
salopete de schi, șepci de schi, bocanci de schi,
ghete de snowboard și părți ale acestora, ghete
de hochei, pantaloni de snowboard, bocanci
de snowboard, costume de scufundări și de
schi nautic, căști de polo nautic, costume de
windsurfing, costume de surfing, jachete de
călărie, cizme de călărie, pantaloni de călărie,
mănuși de călărie, haine de călărie (altele
decât căștile), pantofi de golf, pantaloni de
golf, pălării de golf, șepci de golf, pantaloni de
golf, cămăși și fuste de golf, încălțăminte de
vânătoare, cizme de pescuit, cizme salopetă,
jachete pentru pescari, îmbrăcăminte pentru
pescari, încălțăminte pentru pescari, fuste de
tenis, tricouri polo de tenis, rochii de tenis,
pantofi de tenis, șosete de tenis, ciorapi de
tenis, pantaloni scurți de tenis, pulovere de tenis,
bentițe de cap pentru tenis, boxeri, încălțăminte
de box, îmbrăcăminte de judo, uniforme de judo,
uniforme de karate, uniforme de luptă, bocanci
de alpinism, încălțăminte de alpinism, articole
de mercerie (cu excepția aței), pasmanterie,
dantele și broderii, panglici și dantele, nasturi,
agrafe tip moș și babă, ace și ace de gămălie,
flori și fructe artificiale, insigne ornamentale,
ornamente pentru pălării, care nu sunt din
metale prețioase, ornamente pentru păr, bentițe
și plase pentru păr, ace și agrafe de păr,
agrafe, peruci, fermoare, șireturi, piese de lipici
fierbinte pentru ornamentarea sau repararea
articolelor textile (mercerie), truse de cusut,
benzi elastice care conțin clipsuri pentru fixarea
pantalonilor la cizmele de călărie, suveică pentru
confecționarea de plase de pescuit, capse,
covoare, preșuri, preșuri, linoleum, acoperitoare
de podea (cu excepția gresiei și a vopselelor),
tapițerii netextile, covorașe de mașină, covorașe
de baie, covorașe de gimnastică, covorașe
antiderapante, iarbă artificială, jocuri, jucării,
drone (jucării), capcane (glume), decorațiuni
pentru pomul de crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), obiecte de
cotilion, măști de carnaval, zmeie, cărți de joc,
articole de gimnastică și sport (cu excepția
articolelor de înot, îmbrăcămintei, covorașelor și
încălțămintei), undițe de pescuit, echipamente
pentru exerciții fizice și aparate de antrenament
fizic, jucării pentru animale de companie, jocuri
automate cu preplată, jocuri și aparate de joc,
altele decât cele concepute pentru a fi utilizate
numai cu un receptor de televiziune, un ecran
de afișare separat sau un monitor, echipamente
de fitness și de antrenament cu greutăți
în interior, biciclete eliptice, suporturi pentru

benzi de alergare, biciclete de antrenament
staționare, mașini de vâslit, trepte, steppere,
corzi de sărit, curele de yoga, blocuri de
yoga, măciuci de gimnastică, cercuri, panglici,
măciuci și cercuri de gimnastică, bănci de
gimnastică, trambuline (de gimnastică), aparate
de gimnastică transportabile pentru uz casnic,
plăci chinezești pentru practicarea gimnasticii,
diabolo, aparate de jonglerie, centuri de haltere
(echipament sportiv), gantere, mingi, discuri
zburătoare, bumeranguri, hamuri de cățărare,
pantofi de cățărare, echipament de cățărare
pentru locurile de joacă, echipament de camping
(jucării), protecții pentru încheietura mâinii pentru
ciclism, benzi de protecție pentru brațe pentru
ciclism, cotiere de ciclism, genunchiere de
ciclism, cotiere de ciclism (echipament sportiv),
biciclete (jucării), genunchiere de fotbal, porți de
fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal, mese
de fotbal, plase de poartă de fotbal, replici în
miniatură ale kiturilor de echipament de fotbal,
echipament sportiv pentru antrenamentul jocului
de rugby (echipament sportiv), plase de baschet,
inele de baschet, coșuri de baschet, mingi de
baschet, mingi de handbal, mănuși de baseball,
patine cu role în linie (role), patine de gheață,
scutere, trotinete (jucării), schiuri, skiboard-uri,
schiuri de apă, bețe de schi, legături de schi,
legături de schiuri de apă, canturi de schi, huse
de schi, raclete de schi, mânere de schiuri de
apă, legături de schiuri alpine, bride de schiuri
de apă, ceară tratată pentru schiuri, huse pentru
legături de schiuri, frânghii de tracțiune pentru
schiuri de apă, mânere de frânghii de schiuri de
apă, curele pentru frânghii de schiuri nautice,
cutii de transport pentru schiuri nautice, legături
pentru schiuri și părți ale acestora, piei de focă
(huse pentru schiuri), legături pentru snowboard,
snowboard-uri (plăci de snowboard), rachete
de zăpadă, huse concepute pentru bețe de
schi, huse concepute pentru schiuri, huse
special concepute pentru snowboard-uri, jocuri
de hochei, mănuși de hochei, porți de hochei,
pucuri de hochei pe gheață, crose de hochei
pe gheață, plase de hochei pe gheață, protecții
pentru piept pentru hochei, protecții pentru
portarii de hochei pe gheață, cochilii de protecție,
brățări de protecție pentru încheietura mâinii
pentru patinaj, cotiere de protecție pentru patinaj,
protecții pentru brațe pentru patinaj, genunchiere
de protecție pentru patinaj, echipament de înot,
veste de înot, centuri de înot, flotoare de înot,
dispozitive de plutire, plute pentru înot, aripioare
de scufundare, clești de nas, dopuri de urechi,
geamandură de tracțiune, paduri de înot, puști
subacvatice (echipament de scufundare), puști
subacvatice cu arc (echipament de scufundare),
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caiace de mare, bărci gonflabile, windsurfuri,
plăci de windsurf, aripioare de windsurf, huse
pentru plăci de windsurf, catarge pentru plăci de
windsurf, curele pentru plăci de windsurf, hamuri
pentru planșe cu vele, curele de picior pentru
planșe cu vele, planșe de surf, huse preformate
pentru planșe de bodyboard, lese pentru planșe
de bodyboard, planșe de kitesurfing, cozi de
zmeu, piese de zmeu, role de zmeu, rotițe de
zmeu, învârtitoare de zmeu, mânere de zmeu,
sfori de zmeu, fire de zmeu, rachete de squash,
rachete de badminton, rachete de padel, rachete
de racquetball, corzi de rachetă, corzi de rachetă
sintetice, corzi de rachetă de badminton, corzi
de rachetă de squash, huse de protecție pentru
rachete, huse pentru rachete de squash, huse
pentru rachete de tenis, huse pentru rachete
de tenis de masă, huse concepute pentru
rachete de badminton, materiale pentru corzile
rachetelor de sport, corzi pentru rachete, mânere
pentru rachete, huse pentru rachete, prese
pentru rachete de tenis, fluturaș pentru hagoita
(rachete japoneze), palete de tenis de masă,
bandă antiderapantă (grip) pentru rachete, grip
pentru mânere de rachete, genți preformate
pentru rachete de tenis, gripuri pentru rachete
de squash, gripuri pentru rachete de badminton,
corzi din intestin natural pentru rachete de
squash, corzi din intestin natural pentru rachete
de tenis, gripuri pentru palete de tenis de masă,
mingi de tenis, filee de tenis, mingi de tenis
moi, stâlpi și filee de tenis, mingi de tenis (nu
moi), lansatoare de mingi de tenis (mașini),
echipament de golf, accesorii de antrenament
pentru golf, genți de golf, covorașe de golf,
crose de golf, mingi de golf, mănuși de golf,
tee-uri de golf, huse pentru crose de golf,
crose (crose de golf), suporturi pentru mingi
de golf, genți pentru crose de golf, suporturi
pentru genți de golf, gripuri pentru crose de
golf, genți de tee de golf, capete de crose de
golf, markeri pentru mingi de golf, tije pentru
crose de golf, cărucioare pentru genți de golf,
plase de antrenament pentru golf, huse pentru
crose de golf, suporturi speciale pentru crose
de golf, echipament pentru antrenament de
golf, dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
covorașe de antrenament pentru golf (accesorii
de golf), discuri de golf pentru terenuri de
antrenament de interior, instrumente de refacere
a divoturilor (accesorii de golf), echipamente
de vânătoare și pescuit, articole de pescuit,
arcuri de vânătoare, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, plumbi/greutăți de pescuit, articole
de pescuit, genți de pescuit, undițe de pescuit,
scaune de pescuit, plutitoare de pescuit, plute
de pescuit, lansete de pescuit, undițe de pescuit,

plase de pescuit, momeli de pescuit liofilizate,
capace (plutitoare) (articole de pescuit), huse
pentru undițe, momeli artificiale de pescuit,
momeli sintetice de pescuit, mulinete pentru
undițe, momeli artificiale de pescuit, tuburi pentru
undițe de pescuit, cutii pentru undițe, huse
pentru mulinete de pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, momeli de pescuit, plumbi de
filare, indicatoare de mușcătură (echipament de
pescuit), detectoare de atingere (echipament de
pescuit), plase de pescuit, indicatoare sonore
de atingere pentru pescuit, momeală olfactivă
pentru vânătoare sau pescuit, plumbi pentru
pescuitul cu muscă, indicatoare pentru pescuitul
la copcă, popice, shuffleboard, arcuri pentru
sport (tir cu arcul), săgeți pentru tir cu arcul, arcuri
pentru tir cu arcul japonez (yumi), ținte pentru tir
cu arcul, mănuși pentru tir cu arcul, echipament
pentru tir cu arcul, tolbe pentru tir cu arcul,
vârfuri pentru darts, suporturi pentru săgeți de
darts, covorașe pentru săgeți pentru darts, ținte
pentru săgeți pentru darts, panouri pentru săgeți
pentru darts, cutii pentru săgeți pentru darts,
săgeți pentru darts, mese de tenis de masă,
filee pentru tenis cu padele, cutii pentru mingi
de tenis, filee de tenis de masă, mănuși de box,
mănuși de karate, căști de karate, apărători de
tibie de karate, scuturi și ținte de karate, apărători
de lovituri de picior de karate, suliță de sport,
săniuțe de sport, bâte (echipament sportiv),
patine (echipament sportiv), sănii (echipament
sportiv), arbalete (echipament sportiv), discuri de
sport, ținte pentru uz sportiv, praștii (echipament
sportiv), prăjini de sărituri (echipament sportiv),
cutii de nisip (echipament sportiv), dispozitiv
de urcare (echipament de alpinism), bile
de vopsea pentru arme (paintball), arme
de paintball (echipament sportiv), ecrane de
camuflaj (echipament sportiv), muniție pentru
arme de paintball (accesorii sportive), carne,
pește, păsări și vânat, mezeluri, fructe, ciuperci și
legume conservate, uscate, congelate și gătite,
pulpe de fructe și salate de fructe, salate de
legume, conserve de carne, pește, legume și
fructe, gemuri, marmelade, compoturi, jeleuri
comestibile, polen preparat pentru alimente,
extracte de alge marine pentru uz alimentar,
boabe de soia conservate pentru uz alimentar,
proteine pentru consumul uman, supe, ouă,
lapte, unt, smântână, iaurt, brânză și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
chipsuri, extracte de carne, crochete, caviar,
crustacee care nu sunt vii, nuci preparate,
agaric, gelatină pentru uz alimentar, consome,
supe, sucuri de legume pentru gătit, deserturi
lactate, creme de desert, iaurturi de băut,
brânzeturi și alte produse lactate, specialități
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───────

VITEAZUL NR.132, JUDETUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, publicitatea on line printr-o rețea
computerizată, asistență în managementul
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
întrebări privind afacerile, publicarea de texte
publicitare, procesarea cuvintelor, servicii de
redactare în scopuri publicitare, furnizarea
de informații comerciale despre produsele și
serviciile proprii prin toate mediile, inclusiv
prin intermediul unui site web, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor produselor
şi a serviciilor, furnizarea de informații despre
afaceri, servicii de agenţii de import-export,
difuzare de anunţuri publicitare, aprovizionare,
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, distribuire de materiale publicitare
(broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane),

(210) M 2022 04058 (111)188635
(151) 10/06/2022
(732) RECONDI SRL, STR. MIHAI

recondi 
keepingthe flow 

since '93

lactate și brânzeturi, brânzeturi topite, băuturi
lactate în care predomină laptele, lapte de soia,
mâncăruri gata preparate pe baza produselor
de mai sus, cafea, ceai, cacao, ciocolată,
produse din ciocolată, băuturi pe bază de cafea,
ceai, cacao, ciocolată, infuzii nemedicinale,
zahăr, îndulcitori naturali, orez, tapioca, sago,
paste făinoase, griș, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, produse
de cofetărie, dulciuri, înghețată comestibilă,
miere, ierburi și condimente, altele decât uleiurile
esențiale, drojdie, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), sosuri pentru salată, ketchup,
maioneză, condimente, mirodenii, zarzavaturi
conservate, înghețată, sandvișuri, pizza, fulgi de
cereale uscate, prăjituri, chifle, clătite, plăcinte,
tarte, făină de soia, floricele de porumb,
sirop de melasă, lăptișor de matcă pentru
consumul uman, nu pentru uz medical, anason,
anason stelat, extract de malț pentru alimente,
preparate aromatice pentru uz alimentar,
agenți de îngroșare pentru gătitul produselor
alimentare, alge marine (condimente, gustări
din orez, rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh,
tortillas, tacos, agenți de frăgezire a cărnii
pentru uz casnic, mâncăruri gata preparate
pe baza produselor de mai sus, produse
agricole, horticole și forestiere (care nu sunt
preparate și nici prelucrate), produse forestiere
(nepreparate sau prelucrate), semințe, iarbă
naturală, fructe și legume proaspete, ciuperci
proaspete, zarzavaturi proaspete, crustacee
vii, semințe, arbori, arbuști, plante și flori,
pomi de crăciun, hrană și băuturi pentru
animale, produse pentru așternut, momeli de
pescuit (vii), animale vii, bere, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
de fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, aperitive
nealcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), vinuri, băuturi spirtoase,
lichioruri, digestive (băuturi alcoolice și lichioruri),
băuturi alcoolice care conțin fructe, tutun,
articole pentru fumători, chibrituri, brichete
pentru fumători, cutii și casete pentru trabucuri
și țigări, mașini manuale de rulat țigări, filtre
de țigări, scrumiere pentru fumători, dispozitive
de tăiat țigări, hârtie de țigări, pipe, curățători
de pipe, țigări electronice, rezerve de țigări
electronice, toate aceste servicii fiind oferite și în
formă virtuală.
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prelucrare administrativa pentru cereri de
mărfuri, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea și
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata prin toate
mijloacele, inclusiv online prin magazine online
sau platforme terțe, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
consultanţă pentru afaceri, afaceri comerciale,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau/publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, inclusiv
informaţii în domeniul reparaţiilor, reparaţii în
domeniul vehiculării fluidelor, instalaţii şi lucrări
de instalaţii, instalare, întreţinere, reparaţii
maşini şi dispozitive pentru irigaţii, pompe şi
repararea pompelor, staţii de service.
42. Crearea şi întreţinerea site-urilor web,
servicii de testare, autentificare și controlul
calității în domeniul pompelor tehnologice și
industriale, servicii de cercetare, tehnologizare
și industrializare în domeniul echipamentelor de
pompare a apelor.

───────

(210) M 2022 04062 (111)188089
(151) 10/06/2022
(732) CAFFETERIA CAPPUCCINI SRL,

STR. PALAT, NR. 3F, CLĂDIREA
E1, SPAŢIUL COMERCIAL
INDIVIDUALIZAT PRIN CODUL
E1P1+2+3, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR.28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARBON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem

de franciză, administrarea afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, management de restaurant
pentru terți, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet şi livrare la
domiciliu, organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice și nealcoolice,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare de alimente de către
restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de mâncare la
pachet (take-away), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de cafenea, servicii
oferite de o cofetărie, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii prestate de bucătari personali, furnizarea
de informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, consultații privind rețetele de gătit,
servicii oferite de barmani, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, sculptură culinară,
decorarea de torturi, decorare de alimente,
servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 04064 (111)188567
(151) 10/06/2022
(732) IONUT PARLOAGA, STR.

AMURGULUI, NR. 31BIS, BL.B,
AP.4, JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RA RACING ACADEMY
MOTORSPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.01.04

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

clase:
25. Jachete (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte rezistentă la
ploaie, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
piele pentru motocicliști, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori
digitali încorporați, articole de acoperit fața
(articole de îmbrăcăminte), nu pentru scopuri
medicale sau sanitare, îmbrăcăminte si parti
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
41. Organizarea de curse cu motociclete,
formare pentru șoferi de curse, instruire pentru
șoferi de curse, frunizare de informații referitoare
la curse, organizare de curse sportive în jurul
lumii, servicii de informare cu privire la curse,
servicii de informare despre curse, furnizate prin
telefon, servicii de divertisment oferite pe piste
de curse.

───────

(210) M 2022 04070 (111)188610
(151) 14/06/2022
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Pavăl

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 04079 (111)188465
(151) 10/06/2022
(732) SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL.

IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
cu programele informatice pentru furnizarea
de servicii de transport și pentru rezervarea
mijloacelor de transport.

───────

(210) M 2022 04080 (111)188466
(151) 10/06/2022
(732) SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL

IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

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
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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

379

(210) M 2022 04085 (111)188319
(151) 13/06/2022
(732) IONUT EUGEN DRAGOMIR, STR

IANACHE, NR. 73, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.02; 26.11.01; 26.01.03

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

35. Servicii de vânzări cu amănuntul şi comenzi
pentru produsele alimentare, băuturi şi mărfuri
incluzând: cafea măcinată şi cafea boabe,
ceai, cacao, cafea preparata şi cafea espresso
preparată ( precum şi băuturi având la bază
cafea, espresso şi/sau lapte), arome sub
formă de pulberi, siropuri aromate, produse de
panificaţie ( incluzând franzeluţe, chifle cu lapte,
biscuiţi, fursecuri fără creme, prăjituri din aluat,
cozonaci, pâine şi amestecuri gata preparate
pentru obţinerea acestora), alimente ambalate,
sanvişuri şi mâncăruri preparate, articole de
ciocolată şi cofetărie, îngheţată, amestecuri pe
bază de lapte cu arome şi gheaţă, preparate
îngheţate de cofetărie, preparate reci sau calde
gata de consum din fructe şi grăunţe întregi din
cereale, fructe uscate, gemuri de fructe, paste
(carne sau brânză) pentru tartine, cheaguri şi
conservanţi, sucuri, băuturi răcoritoare, aparate
electrocasnice ( incluzănd ceainice, cafetiere,
cafetiere espresso şi râşniţe de cafea), articole
de menaj, aparate neelectrice şi articole legate
de acestea ( incluzând râşnişe de cafea şi maşini
de măcinat cafea acţionate manual, cafetiere
neelectrice cu picurare, cafetiere neelectrice de
tip plonjor), ceşti de cafea şi pentru alte băuturi
prevăzute cu izolaţie ( executate din metal, mase
plastice şi/sau materilae ceramice), suporturi
pliante pentru ceşti şi cutiuţe, îmbrăcăminţi
de protecţie pentru sticle, damigene executate
din alte materiale decât hârtia, sticle izolate
cu depresiune, ceşti de cafea, ceşti de

ceai şi căni, articole de sticlărie, vase şi
farfurii şi castroane, suporturi pentru platouri şi
farfurii calde, bidoane de depozitare, filtre de
cafea din hârtie sau alte materiale, mobilier,
ceasornice, jucării, cărţi, înregistrări muzicale,
tricouri, bonete, cămăşi de lucru, jachete, şorturi
şi alte obiecte de îmbrăcăminte, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
gestiunea afacerilor comerciale, administrare
comercială, lucrări de birou şi în special,
servicii cu amănuntul în domeniile: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mouse paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, seviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării
umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
ale acestora, ornamente de crăciun, distribuţie
en-gros, magazine en- gros şi servicii de
comandă en-gros toate în domeniul: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mouse-paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, serviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării
umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
ale acestora, ornamente de crăciun, servicii
de comandă poştale şi servicii de comandă
poştale prin catalog, servicii de comandă
computeriată on-line, servicii de comandă
en-detail computerizate on-line, servicii de
comandă on-line şi servicii cu amănuntul
computerizate on-line toate în domeniul: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mous- paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, serviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării

WayCup 
cofee shop
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umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii ale
acestora, ornamente de crăciun.

───────

(210) M 2022 04086 (111)188613
(151) 13/06/2022
(732) BADETOIU DANIELA, STR

PESCARUSULUI, NR 9, BL M11,
SC1, AP.41 ETAJ 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

(540)

CAPRICII BOIEREȘTI

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08

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

───────

(210) M 2022 04091 (111)188544
(151) 14/06/2022
(732) FRIENDS 4 EVER S.R.L., STR.

BUNA ZIUA, NR. 39, BL. E7D, SC.
1, ET. 6, AP. 56, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

BAR BOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX#5bc7d3), alb (HEX#ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de baruri.

───────

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
lapte, branza, iaurt, unt, alte produse lactate.
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(210) M 2022 04095 (111)188295
(151) 14/06/2022
(732) VASCAR SA, STRADA PODUL

ÎNALT, NR. 4, JUDEȚ VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)

VASCAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06

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

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
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.

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

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
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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.

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
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, 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,

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,
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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 site-
urilor 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
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
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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) M 2022 04100 (111)188602
(151) 14/06/2022
(732) ZOLTAN BAJUSZ, STR.

LIVEZILOR NR.3, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA
IOZSEF BAJUSZ, STR.
LIVEZILOR, NR.5, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HUNTERSHOP.RO
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1028245/12.10.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”HUNTERSHOP.RO”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 03.04.07

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de articole de arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice (de exemplu
prin intermediul site-urilor web), publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare a armelor de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online
computerizate a armelor de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online a armelor de
vanatoare si agrement, muniție, echipament de
vanatoare si protecție, arme albe, dispozitive
de autoaparare si alte produse complementare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de arme de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu ridicata si
cu amănuntul pentru arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare.

───────
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(210) M 2022 04101 (111)188452
(151) 14/06/2022
(732) CRISTIAN BURDUJAN, SAT

NEAGRA ȘARULUI NR. 265B,
JUDETUL SUCEAVA, ȘARU
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

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.

───────

(210) M 2022 04111 (111)188445
(151) 14/06/2022
(732) SUNT BICYCEL S.R.L, SAT

DOBROEȘTI, STR. SOLD. CONDU
STELIAN NR. 32, (FOST FILIMON
SÎRBU), CAMERA 1, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROEȘTI, ROMANIA

(540)

SUN Touring
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Coșuri adaptate pentru biciclete, cricuri
de bicicletă, lanțuri de bicicletă, ghidoane de
bicicletă, manivele de biciletă, motoare de
bicicletă, pedale de biciletă, roți de biciletă,
șei de biciletă, cadre de biciletă, sonerii
de biciletă, remorci pentru biciletă, biciclete,
biciclete electrice, carcase pentru anvelope
pneumatice, butuci pentru roțile de bicicletă,

șei de motociletă, lanțuri de motocilcetă,
cadre de motociletă, ghidoane de motocicletă,
motociclete, coșuri adaptate pentru bicilete,
pompe pentru anvelope de biciletă, jante pentru
roți de biciletă, huse pentru șeile bicicletelor.

───────

(210) M 2022 04112 (111)188444
(151) 14/06/2022
(732) 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

(540)

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
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───────

(210) M 2022 04113 (111)188443
(151) 14/06/2022
(732) LIANGHUI STYLE S.R.L, SAT

ȘTEFĂNEȘTII DE SUS, STR.
VIOLETELOR NR. 56. CAMERA
1, JUD. ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Casa Style
(511) 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
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).

───────

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
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.
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(210) M 2022 04126 (111)188464
(151) 14/06/2022
(732) THINK LAB SRL, GENERAL

DAVID PRAPORGESCU, NR.
23, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

#foodofbucharest

(531) 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.

───────

(210) M 2022 04129 (111)188530
(151) 14/06/2022
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

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

(540)

SOBRANIE LUMIA
(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.

───────

(210) M 2022 04130 (111)188396
(151) 14/06/2022
(732) ADRIAN BORȘ, STR. ALEEA

BAŞOTĂ, NR. 6, AP. 27, JUD. IAŞI,
IAȘI, 700082, IAȘI, ROMANIA

(540)

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.

───────
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(210) M 2022 04131 (111)188614
(151) 14/06/2022
(732) ATELIERUL PAPIONEL SRL, STR.

(540)

AtelierulVerde.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 24.01.10; 02.09.14; 05.03.14;
26.11.02

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

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

───────

(210) M 2022 04139 (111)188199
(151) 15/06/2022
(732) 6 HEL'S STUDIO SRL, STR.

IZVOARELOR, NR. 9, BL. A2, SC.
A, AP.12, JUD. IAŞI, PASCANI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Beyoutiful

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 03.13.01

(591) Culori revendicate:mov (HEX #7f95e4),
galben (HEX #e1c340)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 04141 (111)188695
(151) 14/11/2018
(732) V4 HOLDING, PALÁRIKOVA 76,

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

PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI, NR. 63, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

V4 Tax Tax ADVISORY

FRUMOASA, NR. 11, ET. 2, AP. 5,
JUD. IAŞI, LUNCA CETĂŢUII, 
707085, IAȘI,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 27.07.01; 27.07.12;
26.04.16; 29.01.12

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

clase:
35. Evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor),
planificarea obligațiilor fiscale (contabilitate),
întocmire de declarații fiscale, servicii de
depunere a declarațiilor fiscale, consultanță
în domeniul contabilității fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
servicii de consiliere referitoare la declarațiile
de venit (contabilitate), consultații în legătură
cu întocmirea de declarații fiscale, consultanță
fiscală (contabilitate), consiliere contabilă în
domeniul fiscal.
36. Consiliere fiscală (nu contabilitate), estimări
fiscale, planificare fiscală (nu contabilitate),
expertize și evaluări fiscale, servicii în
materie fiscală (nu contabilitate), servicii fiscale
și vamale, servicii de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consiliere financiară privind
impozitarea, consiliere (financiară) în materie de
impozit pe venit.
41. Pregătire în domeniul fiscalității.

───────

(210) M 2022 04143 (111)188529
(151) 02/12/2016
(732) TROPICANA PRODUCTS INC.,

1001 13TH AVENUE EAST,
FLORIDA, BRADENTON, 34208,
FLORIDA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(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) M 2022 04145 (111)188515
(151) 15/06/2022
(732) MULTI DENT S.R.L., ȘOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR. 17,
PARTER + DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013694, ROMANIA

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

(540)

ID STOMATOLOGIE HIGH END

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.03

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 04149 (111)188251
(151) 15/06/2022
(732) MULTI DENT S.R.L., ȘOSEAUA

BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 17,
PARTER+ DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013694, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, 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.
───────
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(210) M 2022 04150 (111)188252
(151) 15/06/2022
(732) MULTI DENT S.R.L., SOSEAUA

BUCURESTI-PLOIESTI NR. 17,
PARTER + DEMISOL, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013694, ROMANIA

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

(540)

ID ORTODONȚIE HIGH END

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2022 04152 (111)188253
(151) 15/06/2022
(732) MULTI DENT S.R.L., SOSEAUA

BUCURESTI-PLOIESTI NR. 17,
PARTER + DEMISOL, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013694, ROMANIA

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

(540)

ID DENTAL
IMPLANT 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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NORDULUI NR. 82-92, AP.40,
SECTOR 1, BUCURESTI, 7000,
ROMANIA

(540)

ASTON COM
precizia execuţiei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.03

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

clase:
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) M 2022 04161 (111)188091
(151) 15/06/2022
(732) CARETTA SRL, ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

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),

(210) M 2022 04160 (111)188624
(151) 15/06/2022
(732) SC ASTON COM SA, SOS.
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cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
9. Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
dispozitive de echilibrare, inele de calibrare,
calibre, rigle gradate pentru tâmplari, rigle
de calcul circulare, îmbrăcăminte de protecţie

împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor/
articole de îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
aparate pentru măsurarea distanţei, publicaţii
electronice, descărcabile, ochelari de protecţie,
aparate de măsurare, calibre (instrumente de
măsurare), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
trasatoare paralele (tâmplărie), măsuri, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe
de precizie, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, raportoare (instrumente de măsurare),
instrumente de măsurare a înălţimii, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), plase de siguranţă/
plase de salvare, prelate de protecţie, calibre
pentru şuruburile cu filet, calibre culisante,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de t(teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
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
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textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii

pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
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nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

396

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
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(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dispozitive de echilibrare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de calibrare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu calibre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
rigle gradate pentru tâmplari, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle de
calcul circulare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole de îmbrăcăminte
pentru protecţia împotriva incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu software
pentru calculator, stocate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aplicaţii software, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
aplicaţii mobile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu publicaţii electronice,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ochelari de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aparate de măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu calibre (instrumente de măsurare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de nivelare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trasatoare paralele (tâmplărie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu măsuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu aparate de
măsurat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dispozitive de măsurat,
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlărie gradată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aparat
de măsurare cu precizie, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu balanţe de

precizie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu căşti de protecţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti
de protecţie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu raportoare (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu instrumente de măsurare
a înălţimii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole pentru acoperirea
capului sub formă de căști de protecție, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rigle (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu linii (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plase de siguranţă, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plase
de salvare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu prelate de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre pentru şuruburile cu filet,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre culisante, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu clinometre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu indicatori de pantă, servicii de
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
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle în formă
de t (teuri) pentru măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti de
protecţie pentru muncitori, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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
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semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
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
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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
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cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
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,
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servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule

fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.
37. Etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii de
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
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de garduri, montare de garduri, servicii de
ridicare de garduri, reparare de instalații folosite
în producția de metal, în metalotehnică și la
prelucrarea metalului.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42. Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,

realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.

───────

(210) M 2022 04168 (111)188642
(151) 15/06/2022
(732) A.S. IN GORJ MEDIA,

STR.AVIATORILOR, NR.35,
LOC.PREAJBA MARE, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

AS in Gorj Noi lucrăm
cu cărțile pe față!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 21.01.01;
26.11.08; 29.01.12

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

clase:
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziar, reviste profesionale, reviste generaliste,
brosuri tiparite.
41. Publicare de ziare, publicare online de
ziare electronice, publicare multimedia a ziarelor,
publicare de ziare periodice, cataloage si brosuri,
publicarea pe internet a unui ziar, publicarea
multimedia a revistelor, publicare de brosuri.

───────
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(210) M 2022 04177 (111)188262
(151) 16/06/2022
(732) TIMCO SA, STR.

CIRCUMVALAȚIUNII, NR. 8-10,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ARSENAL AVENTURA
& AQUA PARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 01.01.02;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F4783D), albastru (HEX #306D6F,
HEX #8CC4C8), alb (HEX #FFFFFF),
negru (HEX #000000)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04178 (111)188167
(151) 16/06/2022
(732) WATCH ME PRODUCTIONS

SRL, B-DUL. IANCU DE
HUNEDOARA NR. 29, ET. 4, AP.
132, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MIAMI BICI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.15; 05.01.12; 07.01.24

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, albastru, alb

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

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

───────

(210) M 2022 04184 (111)188169
(151) 16/06/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION SA, STR.

CALEA CHIŞINULUI, NR. 32, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RAUH TOOLS
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.22; 26.04.05;
26.11.02

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

clase:
6. Cutii si dulapuri pentru scule, din metal.
8. Unelte si scule acționate manual, respectiv:
chei, șurubelnițe, dispozitive cu clichet.
9. Echipamente de protecție, respectiv: mânuși,
salopete, ochelari.
12. Elevatoare destinate service-urilor si
atelierelor de reparatii si intretinere a
autovehiculelor, sisteme si accesorii de tractate
a vehiculelor.
20. Cutii si dulapuri pentru scule, nemetalice.

35. Regruparea, in folosul terților, de cutii si
dulapuri pentru scule din metal, unelte si scule
acționate manual, respectiv: chei, șurubelnițe,
dispozitive cu clichet, echipamente de protectie,
respectiv: mânuși, salopete, ochelari, elevatoare
destinate service-urilor si atelierelor de reparatii
si intretinere a autovehiculelor, sisteme si
accesorii de tractate a vehiculelor, cutii si
dulapuri pentru scule nemetalice, (exceptând
transportul lor), permițând clientilor sa le vada
si sa le cumpere prin intermediul magazinelor
de vanzare cu amănuntul sau punctelor de
vanzare cu ridicata, precum si prin intermediul
site-urilor web sau alte mijloace electronice de
vanzare, furnizarea de informatii de afaceri prin
intermediul unui site web, postarea de materiale
publicitare, recrutarea de personal, oferirea
de informatii comerciale pentru consumatori in
alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 04201 (111)188407
(151) 16/06/2022
(732) IZI ELECTRONICS SRL,

BULEVARDUL ION C. BRATIANU
NR.4, AP.5, JUDETUL SATU
MARE, SATU -MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

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
sistemelelor de supraveghere video, sisteme
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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
la sistemele integrate de monitorizare conform

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.
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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) M 2022 04210 (111)188223
(151) 17/06/2022
(732) KONAK TURISM, STR. SEXTIL

PUSCARIU NR. 3, JUD. BRASOV,
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

DRACULA GOT
DRUNK HERE...TWICE

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

6. Panouri publicitare (afișiere metalice),
bannere confectionate din metal, afise
confectionate din metal
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
afișaj fabricate din carton, bannere de afișare
din hârtie sau carton, autocolante (articole de
papetărie), autocolante publicitare, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie, afișe,
cupoane și vouchere tipărite, etichete
24. Bannere, bannere textile, bannere din
plastic, bannere din material textil sau plastic
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate prin bannere, 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, organizare de abonamente
la pachete media, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
referitoare la servicii de restaurant si cazare
temporara, servicii de vanzare a produselor,
precum mancare si bautura, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
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promoționale, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, întocmire de rapoarte.
41. Educatie, instruire, divertisment, servicii
de editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, servicii de editare și redactare de
texte altele decât cele publicitare, servicii de
furnizare de publicații on-line, publicare de
documente, publicare de texte altele decât cele
publicitare, servicii de publicarea de fotografii,
publicare multimedia, furnizare de publicaţii
electronice, nedescărcabile, servicii de publicare
online, servicii de publicare de text electronic,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii online, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, furnizare de publicaţii dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, 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.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant (alimente),
bar, cafenea și catering, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi, servicii de alimentaţie publică (cu privire
la alimente, băutură şi hrană), servicii de cafe-
restaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, servicii de catering, servicii aferente
cocktail-urilor incluse în această clasă, servicii
de preparare a alimentelor, băuturii şi hranei,
servicii oferite de snack baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), servicii la pachet pentru
alimente şi băutură, servicii oferite de ceainărie,
cramă-restaurant, organizarea de restaurante
(servirea mesei), servicii de cazare temporară,
servicii hoteliere, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervari pentru cazarea temporara,
combinaţii între cele de mai sus, servicii de
consultanţă, rezervări şi informaţii cu privire la
cele de mai sus incluse în această clasă.

───────

(210) M 2022 04216 (111)188675
(151) 17/06/2022
(732) SPLENDID DEVELOPMENT SRL,

BLD. SOCOLA, NR. 206A-208,
SPATIILE S1+S2+S3+S4, ETAJ
7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700268, IAȘI,
ROMANIA

(540)

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) M 2022 04217 (111)188225
(151) 17/06/2022
(732) FARMACELLVITA SRL, STR.

ZAGAZULUI, NR. 29, BL. 11G,
SC. 2, ET.1, AP. 23, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KADRAS LUXURY JEWELRY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.06;
26.04.03

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.

───────

(210) M 2022 04219 (111)188394
(151) 20/07/2022
(732) VIRGIL ROBERT VAGNER, STR.

ARADULUI, NR.30/A, JUDEȚ
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

OBSERVATORUL
NAȚIONAL TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.05.01; 26.04.02

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

38. Transmitere electronică de știri, servicii
ale agențiilor de știri pentru telecomunicații,
transmisie de știri și informații de actualitate,
emisiuni de știri (transmisii), transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere de
știri).

───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1026865 din data

29.09.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "LUXURY JEWELRY”.
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(210) M 2022 04220 (111)188577
(151) 17/06/2022
(732) BERS NOVA S.R.L., SAT

SÂNTION, NR. 1/J ZONA
INDUSTRIALĂ, PARC INDUSTRIAL
BORȘ, COMUNA BORȘ, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

VULTURAR BERE
DE ORADEA MARE

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

───────

(210) M 2022 04223 (111)188449
(151) 17/06/2022
(732) DĂSCĂLESCU & CO, STR.

MARCUS AURELIUS NR. 8, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) 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.

───────

(210) M 2022 04229 (111)188612
(151) 20/06/2022
(732) BADETOIU DANIELA, STR.

PESCARULUI NR. 9, BL. M11,
SC. 1, AP. 41, ET. 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

(540)

BRUZZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Deserturi pe bază de lapte, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din
produse lactate, deserturi din iaurt, deserturi pe
bază de lapte artificial.

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
bază de bere, bere neagră, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), bere de ghimbir.
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32. Siropuri pentru limonadă, smoothies,
smoothies conținând cereale și ovăz, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe).

───────

(210) M 2022 04234 (111)188114
(151) 27/06/2022
(732) SEBASTIAN GABRIEL TATARU,

CALEA CRAIOVEI NR. 132,
BL. 40, SC. C, AP. 17, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110199, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ids consulting

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), vișiniu (HEX #801517), alb
(HEX #FFFFFF), gri (HEX #B8B8B8)

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 04241 (111)188060
(151) 20/06/2022
(732) ASOCIATIA ASISTENTEI

RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR
ROMANIA), STR. PRINCIPALA
NR.251, JUDETUL SATU MARE,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

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.

───────
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(210) M 2022 04246 (111)188059
(151) 20/06/2022
(732) ASOCIATIA ASISTENTEI

RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR
ROMANIA), STR. PRINCIPALA
251, JUD. MARAMURES, SATU
MARE, MARAMUREȘ, 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

───────

(210) M 2022 04251 (111)188115
(151) 13/07/2022
(732) SC VIRTUAL IMOBILIARE SRL,

STR.EMIL CIORAN, NR. 2, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, 550025, ROMANIA

(540)

virtual imobiliare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.12; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#003205), negru (HEX#070707)

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

36. Servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision.
37. Amenajarea spațiilor comerciale, construcția
de clădiri, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, construcții și reparații de clădiri,
renovarea clădirilor, renovarea interioară a
clădirilor, servicii de renovare a apartamentelor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale.
42. Servicii de design arhitectural, servicii de
design interior și exterior.

───────
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(210) M 2022 04252 (111)188671
(151) 20/06/2022
(732) COSMIN CONSTANTIN COMSA,

STRADA NEGOIU, JUDEȚ
BRAȘOV, FAGĂRAȘ, 505200,
ROMANIA

(540)

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) M 2022 04253 (111)188670
(151) 20/06/2022
(732) COSMIN CONSTANTIN COMSA,

STRADA NEGOIU, JUDEȚ
BRAȘOV, FAGARAȘ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RoAntreprenor
(511) 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

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

───────

(210) M 2022 04263 (111)188178
(151) 21/06/2022
(732) QUANTUM RENTA PLUS S.R.L.,

STR. PAVEL CEAMUR, NR.16,
CORPUL C5, BIROUL NR. 1,
POPEȘTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA

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

(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
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
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───────

(210) M 2022 04272 (111)188674
(151) 21/06/2022
(732) IT HIT S.R.L., ALEEA GHENCEA

1, BLOC D3, SCARA 4, ETAJ 2,
AP.36, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) 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.

───────

(210) M 2022 04277 (111)188313
(151) 21/06/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV

SPORT STAR BUZĂU, BLD.
UNIRII, BL.136, SC.A, ET.2,
AP.10, JUDETUL BUZAU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

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,

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.
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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
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,
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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
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,
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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) M 2022 04285 (111)188638
(151) 21/06/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BD. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

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

(540)

(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

BRASSO 
RESIDENCE

by Prime Kapital
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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 co-
working, 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.

(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,
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

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
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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) M 2022 04292 (111)188411
(151) 22/06/2022
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Biborțeni Aqua
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, 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 site-
urilor 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,
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
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───────

(210) M 2022 04313 (111)188050
(151) 22/06/2022
(732) SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL

SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SARSAILĂ
SARSAILĂ SARSAILĂ

(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,
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

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.
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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 anti-
năpârlire 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 „whack-
a-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
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
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din carne pentru animale tinere, preparate pentru
animale de companie sub formă de batoane de
joacă.

───────

(210) M 2022 04315 (111)188051
(151) 22/06/2022
(732) SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL

SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) 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
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 șite-
urilor web sau al emișiunilor de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2022 04318 (111)188387
(151) 22/06/2022
(732) CORALINA CHIRIAC, STR. JEAN

LOUIS CALDERON, NR.59, ET.5,
AP.16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Templu pentru femei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și conducerea de workshop-
uri, 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

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.

───────
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(210) M 2022 04324 (111)188551
(151) 22/06/2022
(732) 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

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

(540)

SILVERBACKS
(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.

───────

(210) M 2022 04325 (111)188553
(151) 22/06/2022
(732) 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

(540)

CARTIERUL DIGITAL

(511) 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.

───────
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(210) M 2022 04326 (111)188552
(151) 22/06/2022
(732) LA PESTE SRL, BD MAMAIA

NORD 32S, C-12,CAM 1, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) 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) 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) M 2022 04349 (111)188555
(151) 23/06/2022
(732) GRUPUL DE CONSULTANTA

PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL,
STR.EUGEN BARBU, NR.28A,
ET.1, JUDET ILFOV, MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
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
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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
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
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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
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.

───────
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(210) M 2022 04381 (111)188134
(151) 25/06/2022
(732) CLUB SPORTIV MARTA, STR.

DEALUL GROȘULUI NR. 15,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

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.

───────

(210) M 2022 04382 (111)188116
(151) 26/06/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, ȘOS.

COLENTINA NR.16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

ANSA SI RAPORTOR
SCHOOL OF LIGHT

(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, 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, 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 electronică, publicarea
online a revistelor, ziarelor, cursurilor, articolelor,
ghidurilor, cărților și jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale și ducaționale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

431

(210) M 2022 04387 (111)188285
(151) 04/07/2022
(732) LUXURY AGENCY ADVISORY

SRL, PASAJ SFÂNTA VINERI NR.
1, BL. A8, SC. A, AP. 34, ET. 9,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, 110022,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ChocoWine Fineturi si Delicii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.09.02; 26.01.02

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

35. Servicii de comerț cu cafea, ceai, cacao,
ciocolată, produse de patiserie și produse de
cofetărie, servicii de comerț de vinuri și băuturi
alcoolice în magazin fizic, servicii de comerț cu
vinuri și băuturi în magazin online.

───────

(210) M 2022 04389 (111)188117
(151) 27/06/2022
(732) AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA,

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

(540)

REVO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04392 (111)188321
(151) 27/06/2022
(732) AUTO-MOTO BANEASA S.R.L.,

STR. MANASTIRII, NR. 14,
CAMERA NR. 1, JUDET ILFOV,
SAT CIOLPANI, 077050, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

ȘCOALA DE ȘOFERI Băneasa
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1028883/18.10.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor:"ȘCOALA DE ȘOFERI" şi "Băneasa".

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 18.01.05; 18.01.09; 26.03.02;
26.11.11

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

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

───────
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(210) M 2022 04397 (111)188118
(151) 27/06/2022
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

SPORNIC UNESTE FAMILIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri,dulcețuri,compoturi, ouă,
lapte, şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 04398 (111)188090
(151) 27/06/2022
(732) TUD INVESTMENT CONSULTING

SRL, STR. NICOLAE FILIMON NR.
45 - 47, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TUD Group

(531) Clasificare Viena: 21.01.17; 27.05.01;
26.11.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process BlueC, Pantone 278C),
verde(Pantone GreenC), gri (Pantone
Cool Grey 2C, Pantone Cool Grey 10C)

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

35. 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 informați în domeniul afacerilor, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privaț cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, managementul interimara)
afacerii, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare [asistență de afaceri],
consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși, specialiști cu clienți, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor.
36. Servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, evaluare
financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informați financiare, sponsorizare financiară,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, (studii financiare), servicii financiare,
evaluare fiscala, multifinanțare.
42. Oferirea de sisteme informatice virtuale
prin cloud computing, proiectare de software
pentru calculatoare, consultanță software
pentru calculatoare, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în domeniul economisirii
energiei, consultanță în securitatea datelor,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
consultanță în securitatea internetului,
consultanță tehnologică, consultanță în
tehnologia telecomunicațiilor, consultanță în
proiectarea site-urilor web, consultanțe în
domeniul securități rețelelor de telecomunicații,
servicii de consultanță tehnologica pentru
transformare digital, consultanță în domeniul
inteligenței artificiale.

───────
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FILIMON NR. 45-47, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process BlueC, verde(Pantone
GreenC), gri (Pantone Cool Grey10C)

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
și farmaceutice și pentru proviziile medicale,
administrare computerizată a înregistrărilor
și dosarelor medicale, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comenzi online, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Închirierea de echipamente medicale,
consiliere farmaceutică, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
preparare și dozare de medicamente, furnizare
de informații referitoare la medicină, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, consiliere farmaceutică, servicii
farmaceutice, preparare de rețete în farmacii,
prepararea de rețete de către farmaciști,
consiliere în materie de sănătate, furnizare

de informații în materie de sănătate, servicii
de informare și consiliere cu privire la
sănătate, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice.

───────

(210) M 2022 04412 (111)188427
(151) 28/06/2022
(732) BUNEA CONSTANTIN-DORIN,

STR. IOAN PIUARU MOLNAR,
NR. 20, JUD. SIBIU, SADU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

FERMA BUNEA
(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
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,

TABI PHARM 
SĂNĂTATEA TA 

BINELE TĂU

(210) M 2022 04400 (111)188084
(151) 27/06/2022
(732) TABI FARMA SRL, STR. NICOLAE
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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
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
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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
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
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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,
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),
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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
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
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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.

───────
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PANTELIMON 354, BLOC 2,
SCARA 1, ETAJ 8, AP. 29, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
OANA-VIRGINIA M.SEDIQ, BD.
DIMITRIE CANTEMIR 9, BLOC 7,
SC. B, ETAJ 8, AP. 79, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, STR. ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ENGEL & (B)ENGEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.21; 24.17.25;
02.05.08; 04.01.02

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
rosu, verde, maro, mov

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

41. Servicii culturale, servicii de educatie si
instruire.

───────

(210) M 2022 04423 (111)188554
(151) 28/06/2022
(732) CMC FISH SRL, STR.

PRELUNGIREA NR. 8 MARTIE
NR.19, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

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.

───────

(210) M 2022 04413 (111)188540
(151) 28/06/2022
(732) MIHAI POPOVICI, SOS.
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(210) M 2022 04427 (111)188565
(151) 28/06/2022
(732) CONSTANTIN-NUTU MILITARU,

ALEEA BOTORANI NR.2, BL. V80,
SC. 2, ET. 2, AP. 36, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ASACASA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.01; 21.01.14

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

clase:
37. Consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), servicii de construcții de case pe
bază de comandă, servicii de construcții civile.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții).

───────

(210) M 2022 04428 (111)188119
(151) 28/06/2022
(732) AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA,

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

(540)

Red Worker
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(210) M 2022 04429 (111)188296
(151) 28/06/2022
(732) PREATORIAN SRL, STR. BĂII,

NR. 200, JUDETUL MARAMURES,
SEINI, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

MOTOMAXX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
18.01.05

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, actualizarea informațiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
de afaceri, administrare și compilare de baze
de date computerizate, estimări referitoare la
afaceri comerciale, consultanță profesională
în afaceri, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
compilare de informații comerciale, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, compilare, producție
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și diseminare de material publicitar, asistență
în conducerea afacerilor, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consultanță în
afaceri, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, elaborare de studii de marketing,
estimare în afaceri comerciale, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, evaluare
de oportunități de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evidență contabilă,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de date
comerciale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informații
comerciale computerizate, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, furnizare
de informații privind afacerile, furnizare de
informații prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoționale pentru clienți,
gestiunea computerizată a stocurilor, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de spațiu publicitar online, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizarea de informații
comerciale, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, intermediere în

materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, interpretarea datelor rezultate din
cercetarea pieței, întocmire de documente
comerciale, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri, introducere de date
și prelucrare de date, investigații comerciale,
lipirea de afișe publicitare, management
de afaceri cu privire la cluburi sportive,
management promoțional pentru personalități
sportive, management în procesele de afaceri,
managementul afacerilor cu flote de transport
(pentru terți), managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor în domeniul logistic, pentru alte
persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), marketing
pe internet, marketing de produse, marketing
pentru evenimente, difuzare de materiale
publicitare, negociere de contracte pentru terți
privind achiziția și vânzarea de produse,
obținerea de informații comerciale, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de lansări de produse, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizarea
afacerilor, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, planificarea afacerilor, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prelucrare de date,
sistematizare și management, prezentare de
bunuri si servicii, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de material
publicitar, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de produse și servicii ale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

442

terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate online,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice și
îndeosebi prin internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, realizarea de evenimente
comerciale, servicii de achiziții, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
servicii de analiză și cercetare de piață, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de cercetare de
piață privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de fidelizare,

motivare și recompensare, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web, servicii
de expoziție pentru marfă, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de import și export,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informații comerciale
computerizate, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații comerciale,
prin internet, servicii de înmatriculare a
automobilelor, servicii de lansare de produse,
servicii de management pentru sportivi de
performanță, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de prelucrare
de date, servicii de procesare a datelor on-
line, 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 digitală, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
strategie în afaceri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
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servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de comenzi online, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, servicii de reprezentanță
comercială, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, prelucrare
de documente de înregistrare a garanției,
în folosul terților, regruparea în avantajul
terților a produselor de tipul: cablaje electrice
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, sisteme integrate electronice de
alarmă în caz de pericol pentru automobile,
baterii pentru automobile, baterii pentru vehicule,
acumulatoare electrice pentru vehicule, radio
(aparate de -) pentru vehicule, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
sisteme multi-cameră pentru vehicule, panouri
de afișaj pentru vehicule, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, senzori de parcare
pentru vehicule, aparate de comunicatie pentru
vehicule, sisteme computerizate de analiză a
motoarelor de vehicule, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord), semnale
luminoase de urgență pentru vehicule (semnale
luminoase), sisteme electronice de bord în
vehicule terestre pentru asistență la parcare,
aparate pentru controlul temperaturii folosite la
sistemele de încălzire ale vehiculelor, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, dispozitive
telemetrice pentru vehicule cu motor, aparate de
testare a emisiei de motorină, încuietori electrice
pentru vehicule cu motor, sisteme electronice
de bord în vehicule terestre pentru asistență
la condus, motoare cu lumini led, monitoare
led, cabluri și fire, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate de
semnalizare, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate de înregistrare de date, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, vehicule și mijloace de

transport, autovehicule, quad-uri (atv), mijloace
de transport, mașini sport, mașini, vehicule
automobile, vehicule cu efect de sol, vehicule
de teren, vehicule terestre, vehicule cu jet
pentru sporturi nautice, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule de
apă, roți și pneuri și șenile pentru vehicule,
anvelope, jante, roți, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme pentru vehicule, airbaguri
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
ghidoane, mecanisme de acționare (pentru
vehicule terestre), mecanisme de transmisie
de putere pentru vehicule terestre, motorizări,
inclusiv motoare pentru vehicule terestre,
mecanisme mecanice de transmisie pentru
vehicule terestre, parbrize, vehicule pentru orice
tip de teren, antigel pentru radiatoare de
vehicule, compuși pentru umplerea cavităților la
vehicule, sprayuri antiderapante pentru roți de
vehicule, lichide de răcire pentru radiatoarele
vehiculelor, produse chimice pentru introducerea
în anvelopele vehiculelor pentru repararea
acestora, produse chimice pentru introducerea
în anvelopele vehiculelor pentru întărirea
acestora, produse chimice pentru introducerea
în anvelopele vehiculelor pentru protejarea
acestora, produse anticorozive pentru vehicule,
diluanți pentru refinisarea vehiculelor, produse
de finisare (vopsele) pentru vehicule, straturi
de protecție transparente pentru vehicule,
lacuri pentru reparația vehiculelor cu motor,
substraturi pentru șasiurile vehiculelor (vopsele
și uleiuri), preparate antioxidante sub formă
de acoperiri pentru vehicule, preparate pentru
izolarea suprafețelor expuse ale vehiculelor cu
motor, produse de curățare pentru vehicule,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
lubrifianți pentru gresarea vehiculelor, carburanți
pentru vehicule cu motor, alternatoare pentru
vehicule terestre, instalații de spălat vehicule,
generatoare pentru vehiculele terestre, pompe
de apă pentru vehicule, pistoane pentru
motoare de vehicule, compresoare de aer
pentru vehicule, cilindri de motor pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
distribuitoare pentru motoare de vehicule,
unități motoare pentru vehiculele terestre,
pistoane pentru motoarele vehiculelor terestre,
mecanisme de aprindere electronică pentru
vehicule, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
piese mecanice de motoare pentru vehicule
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terestre, bujii de aprindere pentru motoare de
vehicule terestre, răcitoare de ulei (componente
de motoare de vehicule), lifturi electrice pentru
deplasarea, parcarea și depozitarea vehiculelor
terestre, dispozitive electrice pentru deschiderea
și închiderea portierelor la vehicule terestre,
piese de injectoare de combustibil pentru
motoarele vehiculelor terestre și de apă, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
reflectoare pentru vehicule, faruri de vehicule,
lanterne pentru vehicule, instalații de încălzire
pentru vehicule, aparate de iluminat pentru
vehicule, instalații de climatizare pentru vehicule,
instalații de climatizare a aerului pentru vehicule,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, aparate de purificat aerul de montat
pe vehicule, sisteme hvac pentru vehicule
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
abțibilduri pentru bara de protecție a vehiculelor,
garnituri pentru vehicule comerciale, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, pelicule reflectorizante
de plastic destinate utilizării pe geamuri de
vehicule, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, sticlă pentru geamuri de
vehicule (produse semifabricate), dispozitive
pentru fixarea bagajelor din vehicule (exceptând
transportul lor), 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 site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
37. Încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, aplicare de motive decorative pe
automobile, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, consultanță cu
privire la repararea de vehicule, curățare
completă pentru automobile, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, curățarea vehiculelor
cu motor, fixarea de plăci de blindare pe
vehicule, furnizare de informații privind repararea
vehiculelor, furnizare de informații privind
întreținerea vehiculelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea motoarelor
electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de echipamente
sport, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de mașini și aparate de
divertisment, încărcare de baterii de vehicule,
servicii de informații în domeniul reparațiilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuire de anvelope,
înlocuirea bateriilor, inspecția vehiculelor înainte
de întreținere, inspecția vehiculelor înainte
de reparații, instalare de accesorii pentru

automobile, instalare de corturi, instalare de
echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de organe de vehicule, instalare de
parbrize, instalare de standuri pentru expoziții,
instalare de standuri pentru târguri comerciale,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, instalare de structuri temporare
pentru expoziții comerciale, intermediere de
reparații de vehicule, întreținere, service și
reparare de vehicule, întreținere, service, tuning
și reparare de motoare și electromotoare,
întreținere și reparații de echipament sportiv,
întreținere și reparații de vehicule, întreținere
și reparații de vehicule cu motor, întreținerea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor cu motor,
montare (instalare) de accesorii pentru
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, montare personalizată de componente
exterioare, interioare și mecanice pentru
vehicule (tuning), montare piese de schimb
pentru vehicule, montare și reparații de
anvelope de vehicule, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, pregătirea înlocuirii
parbrizelor de schimb ale vehiculelor, pregătirea
montării geamurilor de schimb pentru vehicule,
pregătirea montării parbrizelor de schimb
pentru vehicule, realimentarea vehiculelor
terestre, recondiționarea motoarelor uzate sau
parțial distruse, recondiționarea motoarelor de
vehicul, recondiționarea vehiculelor, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese
ale acestora și de motoare ale vehiculelor cu
motor și de piese ale acestora, reparare și
întreținere de sisteme pentru răcirea vehiculelor
cu motor, reparații de echipamente sportive,
reparaţii, întreţinere şi alimentare cu carburant
pentru vehicule, reglajul motoarelor, reparare
de axe pentru vehicule, reparare de piese de
motoare, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare și întreținere de
motoare ale vehiculelor cu motor, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese ale
acestora, revizie generală a motoarelor, revizii
generale de vehicule, servicii de alimentare cu
combustibil a vehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la repararea vehiculelor, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea vehiculelor,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
servicii de depanare pentru vehicule, servicii
de înlocuire a parbrizelor pentru vehicule,
servicii de montare anvelope, servicii de reparații
de vehicule în regim de urgență, servicii de
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de service pentru repararea vehiculelor, servicii
de spălare a vehiculelor, servicii informative și
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de consultanță privind repararea de vehicule,
servicii mobile de punere la punct pentru
vehicule, șlefuire (curățare) de vehicule, spălare
de vehicule, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, tunare de vehicule, fără a schimba
proprietățile acestora, curățarea vehiculelor,
gresarea vehiculelor, șlefuirea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, furnizare de informații
privind repararea de vehicule terestre, gresarea
automobilelor, vopsire de vehicule.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, asistență în caz
de avariere a vehiculelor (tractare), asistență
pentru vehicule cu motor, colectare, transport
și livrare de produse, depozitare de piese
de vehicule, depozitare de piese pentru
autovehicule, depozitare de produse, depozitare
de vehicule, depozitarea fluidelor, depozitarea
lichidelor, descărcare de marfă, furnizare de
vehicule închiriate, furnizare de vehicule pentru
tururi și excursii, încărcarea și descărcarea de
vehicule, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule de agrement, închirieri de vehicule,
livrare de vehicule, locație de vehicule,
logistică de transport, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), organizare
de circuite turistice, organizare de expediții,
organizare de rute turistice, organizare de
transport și călătorii, organizare de tururi,
organizarea depanării vehiculelor rămase în
pană, organizarea serviciilor de depanare de
vehicule, parcarea vehiculelor, recuperare de
vehicule, remorcare, remorcare de autovehicule,
remorcare de vehicule cu motor, servicii
de salvare, recuperare și remorcare, ridicare
de încărcături, ridicare de mărfuri, salvare,
recuperare și remorcare, servicii de depanare
de vehicule, servicii de depozitare, servicii de
descărcare, servicii de navigație, servicii de
navigație prin sistemul de poziționare globală
(gps), servicii de recuperare a autovehiculelor,
servicii de recuperare pentru vehicule, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, servicii de tractare vehicule, servicii de
transport al vehiculelor, stocare, servicii pentru
organizare de tururi, servicii pentru staționarea
vehiculelor, tractare de vehicule, transport de
vehicule.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
activități sportive și de recreere, administrare
(organizare) de concursuri, administrare
(organizare) de competiții, antrenamente
sportive, organizarea de competiții sportive,
organizarea de concursuri (educație sau

divertisment), coordonare de evenimente
sportive în direct, coordonare de evenimente
sportive, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, divertisment on-line, editare de
înregistrări video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
legate de sportivi, furnizare de informații on-
line în domeniul divertismentului, dintr-o bază
de date informatică de pe internet, furnizare
de informații referitoare la sport, furnizare de
informații referitoare la sporturile cu motor,
furnizare de instruire în conducerea unui vehicul
cu motor, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizarea de buletine informative on-line în
domeniul divertismentului sportiv, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de informatii legate de evenimente
sportive, instruire în întreținerea vehiculelor,
instruire privind conducerea vehiculelor,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de activități recreative,
organizare de activități de divertisment,
organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de concursuri
(divertisment), organizare de evenimente de
curse de vehicule, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri de
divertisment, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, organizare și coordonare
de evenimente sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de demonstrații
în scopuri recreative, organizarea de evenimente
sportive, publicare de afișe, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
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servicii de formare cu privire la comercializarea
de vehicule, servicii de formare cu privire la
repararea de vehicule, servicii de furnizare
de informații privind rezultate sportive, servicii
de informare cu privire la curse, servicii de
instruire privind repararea vehiculelor, servicii de
instruire privind întreținerea vehiculelor, servicii
de publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de publicare on-line,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
servicii informative cu privire la sporturi.

───────

(540)

V4 Account
ACCOUNTING SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.01

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

clase:
35. Contabilitate: contabilitate și audit,
contabilitate de gestiune, contabilitate de
gestiune, contabilitate analitică, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), contabilitate
informatizată: contabilitate pentru terți, elaborare
de declarații fiscale (conturi), servicii de
consultanță în contabilitatea comercială,
întocmire de situații financiare profesionale,
consiliere în domeniul afacerilor cu privire
la contabilitate, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consiliere contabilă privind
întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de

contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit [contabilitate], consultanță și informații
privind contabilitatea, servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate.

───────

(540)

VIAȚĂ BUNĂ ÎMPREUNĂ
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau de
uz casnic, materiale de desen și materiale pentru
artişi, pensule, materiale didactice educative, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumuseţare
pentru oameni sau pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură.

(210) M 2022 04430 (111)188696
(151) 14/11/2018
(732) V4 Holding, a.s., PALÁRIKOVA 76,

STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII NR.
31, BL. 6A, SC. 3, ET. 3, AP.
93, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2022 04432 (111)188120
(151) 28/06/2022
(732) RAZVAN - GABRIEL ZAHARIA,

ČADCA, SK-022 01, SLOVACIA
(740) Simion&Baciu, Consilier în

Proprietate Intelectuală, STRADA
NATAȚIEI, NR.63, SECTOR 1,
013322, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────
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(210) M 2022 04438 (111)188584
(151) 28/06/2022
(732) LUCA TEODOR, STR. VERDE

NR. 29D, JUD. MURES, TIRGU
MURES, 540259, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

WINE RUN

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.07.02;
11.03.02; 27.05.01; 05.03.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (RGB 210
226 139), rosu (RGB 243 125 107), gri
(RGB 210 211 213), negru (PANTONE
BLACK C)

(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
28. Articole de sport
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 04440 (111)188683
(151) 28/06/2022
(732) 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

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

(540)

AveForchetta
Italian Neo-Bistro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 11.01.04; 02.03.02; 02.03.16

(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,
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
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de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2022 04442 (111)188272
(151) 28/06/2022
(732) VERDINO GREEN FOODS SRL,

DN1, KM 392+600, COM. GALDA
DE JOS, JUDEȚ ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

PlantFish
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Pește, înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, înlocuitori
de carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, 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, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare,
aperitive alimentare pe bază de soia, carne
preparată, chipsuri pe bază de legume, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de carne,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, pastă de
năut, salate aperitiv, salate de legume, salate
preparate, supe, supe la conservă, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de unt, înlocuitori de
lapte, înlocuitor de carne de crab, înlocuitori
de lapte pe bază de plante, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor de
carne, pateu vegetal, cârnați vegetali, extracte
vegetale pentru alimente, grăsimi vegetale de
uz alimentar, cârnați de pește, produs tartinabil
pe bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, fructe de mare preparate,
extracte din fructe de mare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

449

(210) M 2022 04449 (111)188121
(151) 29/06/2022
(732) LEONTIL-MILUȚĂ GLĂVAN,

BD.NICOLAE GRIGORESCU
NR. 18, BL.B3BIS,SC.1,ET.7,
AP.31, SECTOR3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DentalClinica

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru
(R30G144B255), alb (R255G255B255),
negru (R0G0B0)

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 04451 (111)188246
(151) 29/06/2022
(732) GENIUS NUTRITION SRL, ŞOS.

TAMASI, NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

CELEBRATED

(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
cercetare si creație referitoare la acesea, crearea
si dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 04455 (111)188174
(151) 29/06/2022
(732) PENTAGON 2000, STR. MIHAI

EMINESCU, NR. 6, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

PENTZONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.08; 27.05.17; 01.15.03
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(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte pentru tăiat (unelte de mână),
tacamuri, cutite de bucatarie, si ustensile de taiat
de bucatarie, tacâmuri, tacâmuri (cuţite, furculiţe
şi linguri)/ articole pentru masă (cuţite, furculiţe
şi linguri), furculiţe de masa, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, cuţite pentru
friptură, furculițe pentru friptură, cuţite, cuţite de
legume, cuţite pentru deschis cutiile, cuţite de
mărunţit (unelte de mână)/ cuţite de descărnat
(unelte de mână)/satâre (unelte de mână),
cuţite de vânătoare, satâre (cuţite), feliatoare
de brânză, neelectrice, feliatoare pentru ouă,
neelectrice, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, răzătoare mandoline pentru bucătărie,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acţionate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), polonice (unelte de mână), foarfeci,
spatule (unelte de mână), linguri strecuratoare
(unelte actionate manual), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, aparate de epilat,
electrice şi neelectrice, unelte pentru grădină,
acţionate manual.
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
magnetice de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, cd-uri,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, tablete, telefoane, telefoane fără
fir, telefoane inteligente, roboti telefonici,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
corpuri de iluminat (electricitate), baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, dvd playere, laptopuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
mouse (periferice pentru calculatoare), mouse
pad-uri / suporturi pentru mouse, calculator tip
notebook, aparatura audio, casti audio, mixere
audio, cabluri audio, carti audio, discuri audio,
casete audio, difuzoare (echipamente audio),
aparate audio-vizuale, sisteme audio- vizuale,
aparate electronice audio, echipamente audio
portabile, aparate video, casete video, ecrane
video, monitoare video, echipamente video,

11. Aparate si instalatii de iluminat, de incalzire,
de racire, de producere a aburului, de gatit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar, corpuri de iluminat, candelabre, becuri,
becuri electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
instalații de iluminat electrice, accesorii electrice
de iluminat, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, lămpi electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), corpuri de
iluminat pentru plafoane, lampioane chinezeşti,
instalaţii luminoase pentru pomul de crăciun,
felinare cu lumânări, lămpi cu lumină rece,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi cu arc, lămpi standard/ lămpi de podea,
lanterne pentru cap/ lămpi portabile cu fixare
pe cap, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, tuburi luminoase pentru iluminat,
lanterne solare, lampi solare, lămpi alimentate
cu energie solară, aparate de iluminat cu celule
solare, echipamente de gatit, incalzit, racit si
conservat, pentru alimente si bauturi, ustensile
pentru gătit, electrice, aragazuri/ maşini de gătit,
aparate şi instalaţii de gătit, plite electrice, hote
de aerisire, friteuze electrice, aparate pentru
deshidratat alimente, electrice, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, autoclave, electrice,
pentru gătit/oale sub presiune, electrice,
cuptoare pentru brutărie, tavi cu gratar, grile
pentru gratar, cuptoare cu aer cald, aparate de
prăjit pâinea/ prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, grătare de cuptor,
grătare, şeminee, domestice, aparate cu aer
cald, reşouri, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), aparate de gătit multifuncţionale,
frigidere, prăjitoare, rotisoare, ceainice, electrice,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
congelatoare, aparate pentru răcirea băuturilor,
maşini de făcut îngheţată, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, prăjitoare de cafea, aparate de
aer condiţionat, ventilatoare (aer condiţionat),
uscătoare cu aer, uscătoare de păr, uscătoare
de rufe, electrice, aparate cu abur pentru faţă
(saune), aparate pentru hidromasaj, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, băi spa (căzi), vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete (closete
cu apă)/ closete cu apă, pisoare ca obiecte
sanitare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, bideuri, fitinguri pentru baie,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/ bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
robineti, aparate de distribuire a apei şi aparate

cabluri video, filme video, discuri compacte
video, camera video digitale, aparate de redare
video, casete pentru jocuri video, playere de
discuri video, ecrane de televizor.
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de încălzit, precum şi piese pentru acestea,
încălzitoare pentru pat, covoare încălzite electric,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/ pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, fântâni
ornamentale.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
diverse produse de larg consum, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul, 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, magazin on-line, 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
agenţii de import şi export, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.

───────

(210) M 2022 04456 (111)188226
(151) 29/06/2022
(732) SC HATTRICK SPORT SRL, STR.

DIMITRIE ONCIUL, NR. 7, JUD.
SUCEAVA, RADAUTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

GLOBAL SPORT
(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.05.01;

21.03.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.21

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gazon artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu substrat de căptușire pentru gazon artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gazon artificial pentru acoperirea
suprafețelor pentru atletism, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
pentru scopuri sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gazon artificial
pentru acoperirea suprafețelor folosite în scopuri
recreative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament de locuri de joacă
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu locuri de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu balansoare
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(echipamente pentru spații de joacă), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu gazon artificial,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
substrat de căptușire pentru gazon artificial,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
pentru jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gazon artificial pentru acoperirea
suprafețelor pentru atletism, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor pentru scopuri sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
folosite în scopuri recreative, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament de locuri de
joacă pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu locuri de joacă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tobogane (echipamente
pentru spații de joacă), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente pentru
sport și exerciții fizice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole de
joacă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu gazon artificial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu substrat
de căptușire pentru gazon artificial, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor pentru atletism, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu gazon artificial pentru acoperirea
suprafețelor pentru scopuri sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
folosite în scopuri recreative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipament
de locuri de joacă pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
locuri de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tobogane (echipamente
pentru spații de joacă), servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu echipamente pentru sport și exerciții
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mochetă (țesături), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mochetă (țesături), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mochetă (țesături).
37. Construcție de terenuri sportive, punere
de gazon sintetic, amenajare de terenuri
(construcții), construcție de terenuri de sport,
reparații de echipamente sportive, construcție de
arene sportive, servicii de instalare de gazon
artificial, servicii de instalare de substrat de
căptușire pentru gazon artificial, servicii de
instalare de gazon artificial pentru acoperirea
suprafețelor pentru jocuri, servicii de instalare
de gazon artificial pentru acoperirea suprafețelor
pentru atletism, servicii de instalare de învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
servicii de instalare de gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor pentru scopuri sportive,
servicii de instalare de gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor folosite în scopuri
recreative, servicii de instalare de echipament de
locuri de joacă pentru copii, servicii de instalare
de locuri de joacă, servicii de instalare de
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
servicii de instalare de balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), servicii de instalare de
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, servicii de instalare de echipamente
pentru sport și exerciții fizice, reparații și lucrări
de întreținere de stâlpi pentru porți de fotbal,
reparații și lucrări de întreținere de plase pentru
porțile de fotbal, reparații și lucrări de întreținere
de plase pentru porți de fotbal, reparații și
lucrări de întreținere de echipament de locuri
de joacă pentru copii, reparații și lucrări de
întreținere de locuri de joacă, reparații și lucrări
de întreținere de tobogane (echipamente pentru
spații de joacă), reparații și lucrări de întreținere
de balansoare (echipamente pentru spații de
joacă), reparații și lucrări de întreținere de
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, reparații și lucrări de întreținere de
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
reparații și lucrări de întreținere de porți de
hochei, reparații și lucrări de întreținere de porți
de floorball, reparații și lucrări de întreținere
de porți pentru bandy, reparații și lucrări de
întreținere de plase pentru porți de hochei pe
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gheață, reparații și lucrări de întreținere de
gazon artificial, reparații și lucrări de întreținere
de substrat de căptușire pentru gazon artificial,
reparații și lucrări de întreținere de gazon artificial
pentru acoperirea suprafețelor pentru jocuri,
reparații și lucrări de întreținere de gazon artificial
pentru acoperirea suprafețelor pentru atletism,
reparații și lucrări de întreținere de învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, reparații
și lucrări de întreținere de gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor pentru scopuri sportive,
reparații și lucrări de întreținere de gazon
artificial pentru acoperirea suprafețelor folosite în
scopuri recreative, montare pardoseli, montare
de mochete, montare de covoare, curățare
de covoare, reparații de covoare, îndepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, curățare
covoare și carpet.

───────

(210) M 2022 04458 (111)188297
(151) 29/06/2022
(732) THE DARWIN PROJECT SRL,

SAT SINTEREAG, NR. 80, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, COMUNA
SINTEREAG, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

The Darwin PROJECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.22; 26.04.09; 26.11.06

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), portocaliu (Pantone 158,
7410 C C), alb

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, publicitate şi marketing,
reactualizarea materialelor publicitare, servicii
de publicitate digitală, analiza impactului
publicităţii, distribuire de materiale publicitare,
închiriere de spaţii publicitare, servicii de
publicitate online pentru terti, administrare de
spaţii de magazine online pentru vânzarea
de mărfuri şi/sau servicii, dezvoltarea de
concepte de publicitate pe internet, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicare de texte publicitare, analiza cercetării
de piață și datelor publicității pentru a
furniza strategii și idei pentru publicitate și
marketing, planificarea strategică pentru afaceri
în materie de relații publice, cercetare de piață,
analiză de piață, cercetarea consumatorilor și
coordonarea studiilor pentru afaceri și pentru
cercetări de piață, creare, scriere, editare,
publicare și distribuire de materiale publicitare
cu texte, materiale vizuale și conținut, afişaj,
servicii de publicitate pay-per-click, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
închiriere și cumpărare, pentru alte persoane,
de timp și spațiu publicitar în toate mijloacele
și canalele de comunicații, productia de printuri
(material publicitar) de mari dimensiuni pe
materiale flexibile si rigide, intocmire de reclame,
difuzare de anunturi publicitare, publicitate
online, organizare, coordonare si planificare
targuri si expozitii cu caracter publicitar si
comercial, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comerciala, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, informaţii şi consiliere
pentru clienţi, reproducerea documentelor,
redactări de texte publicitare, servicii de
editare de publicitate, întocmire de rapoarte de
marketing.
41. Organizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
organizarea şi realizarea de evenimente
şi manifestări culturale, muzicale, artistice,
sociale, educative şi caritabile, organizarea
de evenimente private cu scop cultural şi
educativ, organizarea de dezbateri culturale,
prezentarea de evenimente, inclusiv lansări de
carte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

454

seminarilor si colocviilor, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri.
42. Software ca serviciu (saas), dezvoltare,
creare, planificare si intretinere de pagini web
pentru terți, furnizor de servicii de aplicații (asp)
prezentând software destinat utilizării la crearea
de reclame, pentru alte persoane, programare
de software, programare de software pentru
publicitate online, găzduire de spațiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse și servicii, proiectarea si dezvoltarea
rețelelor informatice pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, programare de
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, design de ambalaje
pentru terți, design grafic, servicii de design de
logo-uri. servicii de grafică digitală, creare de
ilustrații grafice, concepție grafică de materiale
promoționale, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, platforme
pentru design grafic sub formă de software ca
serviciu (saas), design vizual, servicii de design
de logo-uri.

───────

(210) M 2022 04460 (111)188381
(151) 29/06/2022
(732) DĂNUȚ-VALENTIN PEREȘ, STR.

ALBACULUI NR. 32A, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

AES APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Gestiunea imobilelor, administrare de
imobile, servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, construcții civile, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de instalare și de
reparații.

───────
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(210) M 2022 04462 (111)188609
(151) 29/06/2022
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION, STR.

GHEORGHE LAZAR NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
3, BL.17, SC.1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCURESTI, 041256, 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) M 2022 04463 (111)188194
(151) 29/06/2022
(732) TRU LABEL SRL, CALEA

REPUBLICII NR. 129A, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

TRU True to yourself

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(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, 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
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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.

───────

(210) M 2022 04466 (111)188230
(151) 29/06/2022
(732) GABRIELA RUXANDRA

CRISTACHE, STR. EUFROSIN
POTECA NR. 19, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021971, ROMANIA

(540)

CAM ice-cream

(531) Clasificare Viena: 02.03.30; 27.05.01;
27.05.17; 08.07.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, bej, maro, negru

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

30.  Tapioca și sago, produse de cofetărie care
conţin îngheţată, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop
de melasă, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 04467 (111)188596
(151) 29/06/2022
(732) TRACON SRL, STR.

VAPOARELOR NR. 21, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810017, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (pantone

7479), albastru (Pantone 279)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 04469 (111)188196
(151) 29/06/2022
(732) LAGARDERE TRAVEL

RETAIL SRL, STR. ING.
GEORGE CONSTANTINESCU
NR. 4B ȘI STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4,
LOT 3, CLĂDIREA C, ETAJ
4, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Pizza La Mia Stazione
(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 cofetarie inghetate),
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
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 (exceptand 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.

───────
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(210) M 2022 04471 (111)188195
(151) 29/06/2022
(732) LAGARDERE TRAVEL

RETAIL SRL, STR. ING.
GEORGE CONSTANTINESCU
NR. 4B ȘI STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4,
LOT 3, CLĂDIREA C, ETAJ
4,SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

───────
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(210) M 2022 04478 (111)188180
(151) 30/06/2022
(732) FIT AND SHRED SRL, PIATA

VICTORIEI, BL.CC VEST, SC.D,
AP.117, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 100001, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Fit and Shred

(531) 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.

───────

(210) M 2022 04481 (111)188141
(151) 30/06/2022
(732) ATENA-GEORGETA MUNTEANU,

STR ORIZONTULUI, NR 7, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ATENA

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 04505 (111)188271
(151) 01/07/2022
(732) OLBO INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. TULCEA NR. 19, BL. K1, SC.
3, ET. 4, AP. 37, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

OLBO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, ceasuri.
18. Genți de piele, portofele din piele, curele din
piele.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu bijuterii, ceasuri, genți din
piele, portofele din piele, curele din piele.

───────

STR. SFINTUL NICOLAE NR.
4, JUD. SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CIPI Alexander Popa, STR. BIBESCU
VODA, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PERFORMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente pe bază de polen, suplimente

(210) M 2022 04507 (111)188106
(151) 01/07/2022
(732) EURO MAST INDUSTRIES SRL,
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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.

───────

(210) M 2022 04508 (111)188107
(151) 01/07/2022
(732) EURO MAST INDUSTRIES SRL,

STR. SFINTUL NICOLAE NR.
4, JUD. SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CIPI Alexander Popa, STR. BIBESCU
VODA, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUCATLON
(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.

───────

(210) M 2022 04509 (111)188109
(151) 01/07/2022
(732) INVESTMENT ADH INT SRL, STR.

SFINTUL NICOLAE NR. 4, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER ŞTEFAN POPA,
STR. BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BeeSleepy
(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.

───────

(210) M 2022 04510 (111)188110
(151) 01/07/2022
(732) INVESTMENT ADH INT SRL, STR.

SFINTUL NICOLAE NR. 4, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCUREŞTI, 040152, ROMANIA

(540)

BeeFocus
(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,

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.
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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.

───────

(210) M 2022 04511 (111)188111
(151) 01/07/2022
(732) INVESTMENT ADH INT SRL, STR.

SFINTUL NICOLAE NR. 4, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCUREŞTI, 040152, ROMANIA

(540)

BeeRipped
(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.

───────

(210) M 2022 04515 (111)188495
(151) 01/07/2022
(732) LARISA-ELENA CHIRICA, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 20, SAT
DOBROESTI, JUDEȚ ILFOV, COM.
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608, ROMANIA

(540)

Decorelle SIMPLU&ELEGANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.09.05

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

20. Adăposturi (cuști) și paturi pentru animale,
adaptor de stivuire (accesorii nemetalice),
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
afișaje verticale pliabile realizate din materiale
înrămate, tablouri de afișare, afișe tipărite din
vinii, agățătoare de oglinzi, nu din metal,
agățătoare de perete din materiale nemetalice,
agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, agățătoare pentru pălării din materiale
nemetalice, agățători pentru haine, agrafe pentru
bastoane, din materiale nemetalice, altare
pentru familii budiste (butsudan), altare shinto
pentru locuințe (kamidana), ambalaje nemetalice
pentru transportul articolelor de sticlă, navete,
amortizoare hidraulice pentru uși, din materiale
nemetalice, amortizoare pentru ușă, nu din
metal, cuști pentru animale de companie,
animale împăiate (nu jucării), ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere
în perne, ansambluri de arcuri (nemetalice)
pentru introducere în saltele, apărători pentru
balamalele de ușă (nemetalice), araci din lemn
tare, araci nemetalici pentru grădină, arcuri
confecționate în principal din plastic, arcuri
de pat (nemetalice), arcuri nemetalice pentru
uși, arcuri pentru pat din materiale nemetalice,
arcuri sub formă de accesorii nemetalice pentru

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare de
marketing și de promovare a produselor.
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fixarea polițelor pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea flipcharturilor pe
pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea ecranelor pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de scris
pe pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea tablelor de desenat pe pereți, benzi
canelate (nemetalice) pentru fixarea șevaletelor
pe pereți, benzi de acoperire (nemetalice)
pentru acoperirea îmbinărilor dintre covoarele
adiacente, benzi de lemn, benzi de plută, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru accesorii de geamuri, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, benzi decorative din
materiale plastice pentru canturi utilizate pentru
mobilier încastrat, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru accesoriile
pentru uși, benzi decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru accesorii pentru uși,
benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe fațadele magazinelor, benzi decorative din
plastic pentru aplicare pe uși, benzi decorative
din plastic pentru aplicarea pe vitrine de
expunere, benzi din plastic pentru protejarea
marginilor mobilierului, bețișoare din lemn pentru
bomboane sau înghețată, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, bidoane de
lapte (nemetalice), bidoane de plastic pentru
depozitare, birou de scris, birouri, birouri cu
înălțime reglabilă, birouri cu rulou, birouri
joase în stil japonez (wazukue), birouri mobile
pentru scris, birouri (mobilier), birouri modulare
(mobilier), birouri portabile, birouri și mese,
bobine (care nu sunt din metal, mecanice
sau constituie piese pentru mașini), bobine
din lemn (pentru fire, mătase, șnur), bobine
nemetalice (altele decât piesele de mașini
sau aparate), bolț de arc, nu din metal,
bolțuri de ancorare, nu din metal, bolțuri
de ancorare, nu din metal, destinate utilizării
la construirea podurilor, bolțuri de arc din
plastic, bolțuri de stripare (nemetalice), bolțuri
nemetalice cu autofiietare, bolțuri nemetalice
pentru rame de ferestre, bolțuri pentru blindarea
ferestrelor (nemetalice), bolțuri pentru încuietori,
nu din metal, brățări de identificare, nemetalice,
brățări de identificare pentru spitale (nemetalice),
bride (cloiere) pentru cabluri nemetalice, bride
confecționate din material plastic pentru cabluri,
bride confecționate din material plastic pentru
țevi, bride de fixare din materiale nemetalice,
bride de plastic pentru tuburi, bufete auxiliare,
bufete rulante (mobile), bufeturi, bujii nemetalice
cu autofiletare, butoane nemetalice, butoane

tapițerie, artă murală din lemn în 3D, obiecte
de artă din lemn, din ceară, din ghips sau
din materiale plastice, articole de feronerie
pentru draperii, articole de organizare de dulap
(piese de mobilier), articole decorative textile
(perne), articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), articole pentru strângerea draperiilor,
din plastic, pentru reținerea draperiilor, articole
pentru strângerea draperiilor, din metal, pentru
reținerea draperiilor, așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), așternuturi japoneze (mobilier),
așternuturi pentru pisici, automate nemetalice
pentru folii de protecție a capacului de
toaletă (fixe), aviziere din plută, înlocuitori de
baga, baghete pentru rame de tablouri (șipci),
balamale, care nu sunt din metal, balamale de
închidere pentru porți (nemetalice), balamale
de uși și ferestre (nemetalice), balamale
nemetalice, balamale nemetalice cu acționare
prin arc, balamale nemetalice cu arc, balamale
nemetalice pentru uși, balamale pentru podea,
nu din metal, balansoare, balansoare pentru
copii, baloane publicitare, baloane publicitare
gonflabile, balustrade pentru cadă, care nu sunt
confecționate din metal, bambus neprelucrat
sau semiprelucrat, bambus, banchete cu rafturi,
banchete pentru claviaturi de piane electrice,
banchete pentru pian, bănci, bănci de lucru
cu menghine (nemetalice), bănci de lucru cu
menghine (mobilier), bănci de picnic, bănci din
metal (mobilier), bănci (mobile), bănci pentru
teren de golf, bănci pentru terenurile de sport,
bancuri de lucru, bancuri de lucru (mobilier),
bancuri (mese) de lucru industriale, bare de
draperii, nemetalice, bare de duș, nemetalice,
bare de prindere pentru căzi de baie, nu
din metal, bare de plastic pentru scări, bare
de prindere pentru duș, nu din metal, bare
de susținere pentru perdele, nemetalice, bare
maner, nemetalice, bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru draperii de duș,
nemetalice, bare pentru haine, nemetalice, bare
pentru haine, din materiale nemetalice, bare
pentru paturi, nemetalice, bare pentru perdele,
nemetalice, bare pentru rafturi (mobilier), bare
pentru rafturi (nemetalice), bariere de protecție
pentru pat, nemetalice, bastoane de bambus,
baze pentru mese, baze de cablu din materiale
nemetalice (altele decât cele electrice), baze
pentru paturi cu apă (altele decât cele de
uz medical), scaune înalte pentru bebeluși,
belciuge pentru porți din materiale nemetalice,
bene de gunoi, nemetalice, altele decât pentru
uz medical, benzi canelate (nemetalice) pentru
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pentru piatră, nu din metal, bușoane filate
nemetalice, bușoane nemetalice (cepuri), busturi
de ceară, busturi de croitorie, busturi de fildeș,
busturi de os, busturi de plastic, busturi din
lemn, busturi din lemn, ceară, ghips sau
materiale plastice, busturi pentru croitorie, butelii
pentru gaz, nu din metal, butelii (recipiente)
nemetalice pentru aer comprimat sau aer lichid,
butoaie de vin nemetalice, butoaie din lemn,
butoaie din lemn pentru decantat vinul, butoaie
nemetalice (butoaie), butoaie nemetalice (nu
pentru uz casnic sau bucătărie), butoaie pentru
apă de ploaie, nu din metal, butoaie și putini,
nu din metal, butoane de rotire (elemente
de fixare) nu din metal, butoiașe nemetalice,
butoni din porțelan pentru uși, butuci (mese
pentru măcelari), cleme de cabluri sau tuburi
din materiale plastice, cadre cu rafturi, nu din
metal (mobilier), cadre de pat metalice, cadre
de paturi, cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, cadre din lemn (mobilier)
pentru aparate electronice, ornamente pentru
cadre (rame), cadre pentru divane, cadre
pentru saltele, cadre (rame), cuști pentru
câini, călăreți pentru șine de perdele, cale
pentru roți, nu din metal, canale nemetalice
de cablu (altele decât cele electrice), canale
(nemetalice) pentru cabluri care transportă
semnale de telefon, canale (nemetalice) pentru
cabluri care furnizează electricitate, canale
(nemetalice) pentru fire care transportă semnale
de televiziune, canale pentru rafturi, canapele,
canapele (care sunt extensibile), canapele de
două locuri, canapele de perete, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canistre de
benzină, nemetalice, canistre, nu din metal,
canistre pentru combustibil (nemetalice), canturi
din plastic pentru mobilă, capace combinate
pentru recipiente (nemetalice și nu pentru uz
casnic sau bucătărie), capace confecționate din
materiale nemetalice pentru recipiente, capace
de piuliță decorative (nemetalice), capace din
lemn pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, capace din plastic de
protecție cu auto închidere utilizate împreună
cu șuruburi, capace din plastic de protecție
cu auto sigilare utilizate pentru piulițe, capace
din plastic pentru recipiente, capace din plastic
pentru conserve, capace filetate, nemetalice,
pentru sticle, capace mobile pentru chiuvete,
capace nemetalice pentru șuruburi, capace
pentru cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), capace pentru recipiente, capcana
viselor (decorațiuni), capră de tăiat lemne, capre
de lemn (mobilier), capre de tăiat cu ferăstrăul,
nu din metal, capse (dispozitive de fixare) din
plastic pentru construcții din cort, capsule ale

timpului nemetalice, capsule goale pentru cafea,
din plastic, capsule pentru sticle (nemetalice),
capsule (recipiente nemetalice), căptușeli pentru
sertare, nu din metal, carapace de broască
țestoasă (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), carcase de încuietori nu din metal,
carcase pentru undițe de pescuit, cârduri de
acces din plastic, necodificate și nemagnetice,
cârlige confecționate din plastic (perdele),
cârlige confecționate din lemn (perdele), cârlige
confecționate din alamă (perdele), cârlige cu
șurub, nu din metal, cârlige de agățare a
pozelor, nu din metal, cârlige de agățat (pentru
haine) din materiale nemetalice, cârlige de
agățat (pentru uși) din materiale nemetalice,
cârlige de cuier nemetalice, cârlige de haine
(suporturi) (nemetalice), cârlige de siguranță,
nu din metal, cârlige din metal pentru perdele,
cârlige din plastic pentru perdele, cârlige
nemetalice, cârlige nemetalice pentru baie,
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), cârlige nemetalice
pentru bare de haine, cârlige nemetalice pentru
prosoape, cârlige nemetalice pentru trapeze,
cârlige nemetalice pentru mobilier, cârlige pentru
agățat genți, nu din metal, cârlige pentru bare
de haine, cârlige pentru cortina de duș, cârlige
pentru îmbrăcăminte, cârlige pentru perdele,
cârlige pentru porți din materiale nemetalice,
cârlige pentru prosoape, nemetalice, cartoteci
(mobilier), cărucioare de servit ceaiul, cărucioare
(mobilier), caschete confecționate din sidef,
case de joacă pentru animale de companie,
casete, casete confecționate din răchită, casete
confecționate din stuf, casete din celuloid, casete
din chihlimbar, casete din corn, casete din
fanoane de balenă, casete din fildeș, casete
din lemn, casete din os, casete din plută,
casete din scoică, casete din spumă de mare,
casete din stuf, casete pentru chei, căsuțe
pentru animale de companie, casete pentru
chei (mobilier), căsuțe pentru păsări, căzi de
lemn (nu căzi de baie), catarge portabile pentru
arborat steaguri, nu din metal, figurine din ceară,
ceară gofrată pentru stupi, cepuri (nemetalice)
pentru căzi, cercuri nemetalice pentru butoaie,
cepuri pentru butoaie, nemetalice, chei brute
din material plastic, chei din plastic, chei
de siguranță nemetalice, chei (nemetalice)
pentru deschiderea încuietorilor, chei tip
cartelă (din material plastic) necodificate,
chihlimbar, bare de chihlimbar sintetic, plăci
de chihlimbar sintetic, cifre confecționate din
plastic pentru clădiri, cifre confecționate din
plastic pentru mobilier, cifre pentru plăcuțele de
înmatriculare (nemetalice), cilindri (nemetalici)
pentru identificarea animalelor de companie,
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cilindri (nemetalici) pentru identificarea păsărilor,
ciocănele (pentru uși) din materiale nemetalice,
cisterne de apă din material plastic, cisterne
de apă din plastic, destinate utilizării în
agricultură, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, clame ajustabile (nemetalice), clame
(nemetalice) pentru fixarea ferestrelor, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
clame (nemetalice) pentru fixarea plaselor
pentru insecte, clame (nemetalice) pentru fixarea
marchizelor, clame (nemetalice) pentru fixarea
ușilor, clame pentru țevi, confecționate din
plastic, clanțe din lemn, clapete de cutii de
scrisori (nu din metal sau zidărie), clapete pentru
conducte de apă, din materiale plastice, clapete
pentru țevi de drenaj, din materiale plastice,
cleme confecționate din plastic, cleme de furtun
nemetalice, cleme de cablu nemetalice, cleme
de plastic pentru sigilarea pungilor, cleme din
materiale nemetalice pentru cablu, cleme din
plastic pentru cablu plat, cleme din plastic pentru
sigilarea pungilor, cleme nemetalice, cleme
nemetalice pentru cabluri, cleme nemetalice
pentru fixarea jaluzelelor, cleme nemetalice
pentru țevi (altele decât piesele pentru utilaje),
cleme, nu din metal, pentru sigilarea pungilor,
cleme pentru cablu confecționate din plastic,
cleme pentru furtunuri nemetalice, cleme pentru
perdele, cleme pentru țevi și cabluri, nu din
metal, cleme pentru prinderea covoarelor pe
trepte (nemetalice), clopoței de vânt, scaune
de coafor, coame artificiale, coarne de animal,
coame de cerb, coame de mamifere din familia
cervidae, cobilițe, cochilii de melc de mare,
cofraje de ouă, din plastic, cofraje din plastic
pentru ouă, coliere de balama din materiale
nemetalice, coliere din plastic pentru fixarea
conductelor, coliere din plastic pentru țevi, coliere
nemetalice de îmbinare pentru țevi, coliere
(nemetalice) pentru fixarea țevilor, coliere, nu
din metal, pentru fixarea țevilor, colți de fildeș
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
combinație de scăunel pentru îngenunchere
și pentru așezat, pentru grădinărit, comenzi
pentru jaluzele lamelare (neelectrice), comode,
comode (mobilier), componente de acoperire
pentru colțuri, nu din metal, componente din
plastic pentru recipiente de ambalat, conducte
(valve) din plastic, conectori de cablu neelectrici
din materiale nemetalice, conectori pentru
jaluzele lamelare, console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, containere cu încuietoare
rezistente la foc, containere flexibile din
plastic pentru stocarea lichidelor, containere

flotante nemetalice, containere nemetalice,
containere (nemetalice) pentru manevrarea
produselor (altele decât cele de uz casnic
sau de bucătărie), containere nemetalice
pentru transport, containere (nemetalice) pentru
ambalarea la butoiaș a băuturilor, conuri
rutiere de plastic, copite de animale, coral
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), coral
neprelucrat, corali, cordoane pentru perdele
draperii, com brut sau semiprelucrat, corniere
din plastic, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
corpuri de birou independente, corpuri de
bucătărie, corpuri de dulapuri, coșuri adaptate
pentru a permite degradarea rapidă a materiei
organice (nemetalice), coșuri concepute pentru
a permite degradarea rapidă a materiei organice
(nemetalice), coșuri, cu excepția celor din
metal, coșuri de agățat (flori) din materiale
nemetalice, coșuri de brutărie, coșuri de compost
din materiale nemetalice, coșuri de depozitare
(mobilier), coșuri de dormit pentru animale
domestice, nu din metal, coșuri de dormit pentru
nou-născuți, coșuri de dormit portabile pentru
nou-născuți, coșuri de mână pentru cumpărături
în supermarketuri, nu din metal, coșuri de picnic
(neaccesorizate), coșuri de reciclare nemetalice
de uz comercial, coșuri decorative din lemn,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din răchită, coșuri din bambus de uz industrial,
coșuri din nuiele, coșuri din plastic (altele
decât coșurile de gunoi), coșuri din plastic
(mari) pentru uz industrial, coșuri din plastic
pentru fabricarea compostului, coșuri împletite,
coșuri, nemetalice, coșuri nemetalice (altele
decât coșurile de gunoi), coșuri nemetalice de
transportat animale domestice, coșuri (panere),
coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), coșuri pentru butoaie, coșuri pentru
câini, coșuri pentru copii, coșuri pentru flori,
din răchită, coșuri pentru îngrășământ natural
(nemetalice), coșuri pentru pescuit, coșuri pentru
pisici, coșuri pentru reciclare (nemetalice), cotețe
pentru animale, cotiere pentru mobilă, coveți
nemetalice, covorașe de protecție, detașabile,
pentru chiuvete, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, covorașe pentru camping (saltele),
covorașe pentru țarcuri de bebeluși, cremone
din materiale nemetalice pentru încuietori,
cremone din materiale nemetalice pentru
ferestre, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, cufere
care nu sunt din metal, cufere nagamochi,
cuibare, cuie de fixare, altele decât cele din
metal, cuie fără floare (știfturi), nu din metal,
cuie nemetalice, cuie pentru încălțăminte, nu
din metal, cuie spintecate, nu din metal, cuiere
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de haine, cuiere de haine (cârlige montate pe
perete) (nemetalice), cuiere de haine (mobile),
cuiere de haine (mobilier), cuiere de pălării
din metal, cuiere pentru cravate, cuiere pentru
paltoane, culcușuri gonflabile pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale, culcușuri
pentru animale de interior, culcușuri pentru
animale de companie, culcușuri portabile pentru
animale de companie, cupe de șurub, nu din
metal, curele elastice (părți componente de
canapele), cuști nemetalice pentru transportul
animalelor, cuști pentru animale de companie,
cuști pentru câini, cutii asamblate pentru ambalat
(lemn), cutii asamblate pentru ambalat (plastic),
cutii care pot fi stivuite, din fibră comprimată,
cutii care pot fi stivuite, din fibră vulcanizată, cutii
cilindrice, nu din metal, cutii confecționate din
materiale plastice laminate, cutii cu încuietoare,
nu din metal, cutii confecționate din lemn căptușit
cu hârtie, cutii de ambalare confecționate din
lemn, cutii de ambalat pliate (lemn), cutii
de ambalat pliate (plastic), cutii de cabluri
neelectrice din materiale nemetalice, cutii de
colectare (nemetalice), cutii de cuibare pentru
animale, cutii de depozitare (lemn), cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
depozitare (plastic), cutii de lemn pentru sticle,
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
de orez, cutii de plastic decorative, cutii de
plastic pentru articole de petrecere, cutii de
scrisori, din lemn, cutii de siguranță, nu din
metal, cutii decorative de lemn, cutii din lemn,
cutii din lemn care pot fi stivuite, cutii din
lemn, pentru ambalare industrială, cutii din
lemn pentru depozitare, cutii din lemn sau din
materiale plastice, cutii din materiale plastice
pentru ambalat, cutii din plastic, cutii din plastic
care pot fi stivuite, cutii din plastic (mari) pentru
uz industrial, cutii din plastic pentru ambalat,
cutii nemetalice cu picior pentru scrisori, cutii
nemetalice pentru unelte (goale), cutii pentru
depozitare, nu din metal, cutii pentru donații
(altele decât cele din metal), cutii pentru
jucării (mobilier), cutii pentru medicamente, cutii
pentru sticle, nemetalice, cutii pentru stivuit (din
plastic), cutii pentru stivuit (lemn), cutii pentru
transport nemetalice, cutii pentru trusouri de
nou-născuți (din lemn sau plastic), cutii pentru
unelte (mobilier), cutii pliabile pentru ambalaje
(plastic), cutii pliabile pentru ambalaje (lemn),
cutii portabile (recipiente) din lemn, cutii portabile
(recipiente) din plastic, cutii poștale cu picior
(nu din metal), cutii poștale din material plastic,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, decorațiuni adezive de perete, din
ceară, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni din

ceramică pentru uși, decorațiuni de perete, din
lemn, decorațiuni din materiale plastice pentru
alimente, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni pentru uși, din plastic, delimitatoare
(conuri de semnalizare mobile) confecționate din
materiale nemetalice, dibluri de plastic pentru
perete, dibluri nemetalice, dibluri nemetalice
pentru fixarea tablourilor în perete, dibluri, nu din
metal, dinți de animale, display-uri publicitare la
punctul de vânzare, discuri și plăci de suport, nu
din metal, dispozitive de acționare a jaluzelelor
din materiale nemetalice, dispozitive de agățare
a perdelelor, dispozitive de fixare ascunse
realizate din materiale nemetalice, dispozitive
de fixare a canaturilor, nu din metal, pentru
ferestre, dispozitive de fixare cu filet nemetalice,
dispozitive de fixare cu filet, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, dispozitive de
fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive de
fixare nemetalice pentru rafturi, dispozitive de
fixare pentru ferestre (nemetalice), dispozitive
de fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, dispozitive de ghidare pentru sertare
(nemetalice), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), dispozitive de închidere
pentru sticle (nemetalice), dispozitive de
închidere declanșabile nemetalice (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru uși, nemetalice,
dispozitive de închidere pentru ferestre
(nemetalice), dispozitive de reazem pentru
genunchi, dispozitive de siguranță de închidere
(nu din metal, neelectrice), dispozitive în formă
de cutii de transportat animale, dispozitive
neelectrice de închidere a ferestrelor, din
materiale nemetalice, dispozitive neelectrice de
deschidere a ferestrelor, nu din metal, dispozitive
neelectrice de comandă a ușilor din materiale
nemetalice, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispozitive
nemetalice de ancorare, dispozitive pentru
prinderea perdelelor, dispozitive pentru prindere,
nemetalice, dispozitive pentru prinderea ușilor
de dulapuri, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
dispozitive pentru tragerea perdelelor, altele
decât cele acționate electric, distanțiere pentru
plăci, distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe, nu
din metal, distribuitoare de prosoape de hârtie
(fixe, nu din metal), distribuitoare de șervețele
(fixe) care nu sunt din metal, distribuitoare fixe
de șervețele, care nu sunt metalice, distribuitoare
nemetalice fixe de șervețele, distribuitoare fixe,
nemetalice, de pungi pentru excremente de
câini, divane, divane cu spații de depozitare,
divane din lemn, divane din plastic, divane
din răchită, divane din stuf, divane din trestie,
doage din lemn, dopuri combinate din materiale
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nemetalice pentru închiderea sticlelor, dopuri
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), dopuri
compozite pentru recipiente (nemetalice și nu
pentru uz casnic sau bucătărie), dopuri de cadă
din materiale nemetalice, dopuri de etanșare,
nemetalice, dopuri de mascare, nu din metal,
dopuri de plută, dopuri de plută pentru recipiente,
dopuri de plută pentru sticle, dopuri din imitații
de plută, dopuri din lemn de închidere a
robinetului, dopuri din lemn pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
dopuri din plastic, dopuri din plastic de
închidere a robinetului, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, dopuri din plastic pentru sticle,
dopuri nemetalice, dopuri nemetalice pentru
sticle, dopuri (nemetalice) pentru recipiente,
dopuri pentru căzi, nemetalice, dopuri pentru
chiuvete, nemetalice, dopuri pentru chiuvete,
nu din metal, dopuri pentru dușuri, nemetalice,
dopuri pentru onticii (nemetalice), dopuri
pentru tuburi (nemetalice), dopuri și capace
nemetalice pentru sticle și recipiente, draperii
cu falduri, șnururi pentru draperii, dulăpioare,
dulăpioare cu plasă împotriva insectelor pentru
alimente, dulăpioare cu încuietoare pentru
bagaje, dulăpioare nemetalice pentru alimente,
dulăpioare suspendate, dulapuri ca mobilier,
dulapuri compartimentate, dulapuri cu bază,
dulapuri cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu
oglinzi, dulapuri cu proprietăți ignifuge, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri de farmacie, dulapuri de haine,
dulapuri de siguranță, dulapuri de siguranță
(mobilier), dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri
de siguranță nemetaiice (mobilier), dulapuri din
lemn, dulapuri încastrate, dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri metalice, dulapuri metalice
(mobilier), dulapuri metalice rezistente la foc
(mobilier), dulapuri (mobilier), dulapuri murale,
dulapuri nemetalice pentru unelte (goale),
dulapuri nemetalice rezistente la foc (mobilier),
dulapuri pentru arme, dulapuri pentru articole
de ceai (chadansu), dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
pentru baie incluzând lavoare, dulapuri pentru
casierii, din materiale nemetalice, dulapuri
pentru chiuvete, dulapuri pentru coșurile de
gunoi, dulapuri pentru depozitarea articolelor,
dulapuri pentru depozitare (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri pentru dosare
de carton, dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
prezentare (altele decât cele frigorifice), dulapuri

pentru separarea camerei, dulapuri pentru
servicii de ceai, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri pentru
veselă, dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri
rezistente la foc, echipamente de comandă
neelectrice, nu din metal pentru închiderea
ușilor, echipamente din plastic pentru jaluzele,
ecrane de interior sub formă de jaluzele,
ecrane de prezentare (mobilier), ecrane de
prezentare pliabile folosite în expoziții, ecrane de
prezentare pliabile, ecrane de prezentare pliabile
folosite în magazine, ecrane de prezentare
pliabile folosite la expuneri în conferințe, ecrane
(mobilier) pentru afișare, ecrane de protecție
solară (realizate din șipci, pentru interior), ecrane
(mobilier) pentru folosire ca despărțitoare de
încăperi în birouri, ecusoane din plastic, ecrane
pentru șeminee (mobilă), elemente de expunere
portabile pentru vânzări (mobilier), elemente de
fixare a butoanelor de acționare (nemetalice),
elemente de fixare arhitectonice confecționate
din materiale nemetalice, elemente de fixare
cu filet, realizate din plastic, elemente de
fixare cu nituri îngropate confecționate din
materiale nemetalice, elemente de fixare din
plastic, elemente de fixare nemetalice pentru
cabluri, elemente de fixare nemetalice pentru
țevi, elemente de legătură nemetalice pentru
mobilier, elemente de fixare, nu din metal, pentru
cabluri și țevi, elemente de mobilier, elemente de
perete metalice (mobilier), elemente de separare
individuale (mobilă), elemente decorative pentru
ferestre, elemente nemetalice de protecție
pentru arbori (tuburi), elemente nemetalice
de protecție pentru copaci, embleme pentru
vehicule, nu din metal, etajere, etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, etichete din lemn pentru plante,
etichete din plastic, etichete din plastic pentru
urechile vitelor, etichete din plastic pentru
identificare plante, etichete din plastic sau
cauciuc de cusut pe îmbrăcăminte, etriere de
întindere, nu din metal, evantai de mână,
evantaie pliabile de mână, evantaie de mână,
extensii pentru mese, fân onigaya (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), fanoane brute
sau semiprelucrate, fețe pentru dulapuri, figuri
din os, figurine confecționate din derivați ai
gipsului, figurine confecționate din lemn, figurine
confecționate din plastic, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din împletituri de
ratan, figurine cu eroi de acțiune (decorative) din
ipsos, figurine cu eroi de acțiune (decorative) din
plastic, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
din ceară, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
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din lemn, figurine de animale confecționate
din plastic (ornamente), figurine de animale
confecționate din ipsos (ornamente), figurine de
animale (ornamente) confecționate din ceară,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, figurine din ceară, figurine din fildeș,
figurine din ipsos, figurine din os, figurine
din lemn, figurine din rășină, figurine din
rășină naturală, figurine din rășină turnate la
rece, figurine în miniatură (plastic), figurine
ornamentale confecționate din ceară, figurine
ornamentale confecționate din lemn, figurine
ornamentale confecționate din ipsos, figurine
turnate din materiale plastice, fildeș, fildeș brut
sau semiprelucrat, fildeș (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), fildeș vegetal, firme din
lemn, firme din material plastic, fișe de conexiune
din plastic pentru cabluri neelectrice, fișe de
fixare, nu din metal, fișiere (cartoteci) sub formă
de mobilier, fișiere (mobilier), flori realizate din
batoane de trestie, foraibăre, nemetalice, pentru
ferestre, forme confecționate din înlocuitori
ai lemnului pentru rame de tablou, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
forme de plastic pentru fabricarea săpunului
destinate utilizării în producția comercială, forme
confecționate din materiale plastice pentru rame
de fotografii, forme în mărime naturală ale
corpului uman, pentru expunerea hainelor, fotolii,
fotolii de tip beanbag, fotolii in forma de para,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), fundații de fagure pentru stupi, tambure
nemecanice nemetalice pentru furtunuri, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, garnituri de uși (nemetalice), garnituri
din material plastic, garnituri nemetalice pentru
sicrie, garnituri nemetalice pentru paturi, garnituri
nemetalice pentru ferestre, garnituri nemetalice
pentru mobilier, garnituri nemetalice pentru
uși, garnituri pentru colțuri (nemetalice) pentru
recipiente, garnituri pentru dulapuri (nu din
metal), garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu
din metal, geamanduri, geamanduri de legare
din plastic, geamanduri de legare gonflabile,
geamanduri, nu din metal, gherghefuri pentru
brodat, gherghefuri rotunde, ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), ghișee pentru
bănci, glisiere nemetalice pentru uși glisante,
glisiere pentru perdele, glisiere pentru sertare
(nemetalice), glisiere suspendate de plafon
din materiale nemetalice, glisoare nemetalice
pentru mobilă, globuri lucioase, grilaje de
aerisire (nemetalice) pentru montare la ferestre,
grilaje de siguranță (bariere) extensibile pentru

scări, grilaje de siguranță extensibile pentru
uși, grilaje din lemn, grilaje nemetalice de
protecție pentru bebeluși, copii și animale de
companie (mobilier), grilaje pentru șemineuri
(mobilier), grilaje pentru aerisire (nemetalice)
pentru montare la uși, grinzi pentru unități de
afișare, gulere pentru gât altele decât de uz
medical sau chirurgical, huse adaptate pentru
mobilier, huse adaptate pentru ramele de la
pătuțuri de copii, huse ajustate, din stofă,
pentru mobilier, huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), huse de protecție pentru mobilier
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, huse de schimb (ajustate) pentru
scaune (piese de mobilier), huse matlasate
de saltele, huse matlasate pentru saltele,
huse, nemetalice, speciale pentru manipularea
și transportul buteliilor de aer comprimat,
huse pentru haine, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, huse textile (ajustate) pentru mobilier,
brățări nemetalice de identificare, pentru spitale,
plăci de identitate nemetalice, iesle cu grătar
pentru furaje, scări mobile nemetalice pentru
îmbarcarea pasagerilor, cuiere nemetalice
pentru îmbrăcăminte(cârlige), (huse pentru
îmbrăcăminte (garderoburi), imitații de baga,
imitații de produse alimentare, din plastic,
împletituri de paie, gabarite de încărcare,
nemetalice, pentru cale ferată, închideri
combinate pentru recipiente (nemetalice și nu
pentru uz casnic sau bucătărie), închideri
cu inel, altele decât cele din metal,
închizătoare de uși care nu sunt electrice
și nici din metal, închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru uși, închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru ferestre, închizătoare pentru
uși, nu din metal, neelectrice, închizători
confecționate din plastic pentru recipiente
realizate din sticlă, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, închizători de siguranță rezistente
la acțiunea copiilor (nemetalice) pentru
recipiente, închizători din material plastic pentru
recipiente, închizători glisante (nemetalice)
pentru recipiente, închizători nemetalice pentru
genți, încuietoare tip balama din materiale
nemetalice, încuietori (altele decât cele
electrice), nu din metal, pentru vehicule,
încuietori cu arc nemetalice, încuietori cu
bilă (nu din metal), încuietori cu cilindru
din materiale nemetalice, încuietori cu
combinație nemetalice (neelectrice), încuietori
cu combinație (nemetalice) pentru vehicule,
încuietori de mobilier nemetalice, încuietori de
siguranță (nemetalice, neelectrice), încuietori de
siguranță cu cilindri, nu din metal, încuietori
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mecanice (neelectrice, nemetalice), încuietori
nemetalice, altele decât cele electrice, încuietori
nemetalice cu autodeschidere pentru tamburi
de înfășurare cablu, încuietori nemetalice
pentru vehicule, încuietori nemetalice pentru
recipiente (altele decât cele pentru uz casnic
sau pentru bucătărie), încuietori și chei, nu
din metal, încuietori nemetalice pentru tuburi
(altele decât cele pentru uz casnic sau pentru
bucătărie), încuietori tip limbă (neelectrice), nu
din metal, indicatoare direcție vânt, nu din
metal, indicatoare din lemn sau plastic, inele de
draperii, nu din metal, inele filetate nemetalice,
inele metalice pentru perdea, inele pentru chei,
nemetalice, inele pentru chei, nu din metal,
inele pentru draperii de duș, inele pentru nas
de taur (nemetalice), inele pentru perdele,
plăci de înmatriculare nemetalice, inserții din
plastic ajustate destinate utilizării ca și căptușeli
pentru containere, inserții din plastic destinate
utilizării ca și căptușeli pentru containere, inserții
filetate, nu din metal, întinzătoare (nemetalice)
cu filet, învelișuri de prindere cu plasă din
plastic pentru căptușirea rafturilor, învelitoare din
plastic pentru cleme pentru furtunuri metalice,
jaluzele cu șipci orizontale (interioare) pentru
uși, jaluzele de bambus, jaluzele de interior,
jaluzele de interior din metal pentru ferestre,
jaluzele de interior, din material textil, jaluzele
de interior din lamele, jaluzele de interior din
materiale textile, jaluzele de interior (rolete),
jaluzele de interior și accesorii pentru perdele
și jaluzele de interior jaluzele din clorură
de polivinil (de interior), jaluzele din hârtie,
jaluzele din lemn, jaluzele din lemn (de interior),
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele (interioare, cu stinghii) pentru protecție
împotriva luminii, jaluzele interioare (mobilă),
jaluzele lamelare (de interior), jaluzele lamelare
de interior pentru ferestre, jaluzele metalice
venețiene (de interior), jaluzele nemetalice (cu
șipci) pentru utilizare în interior, jaluzele opace
(formate din șipci, de interior), jaluzele orizontale
(de interior) pentru ferestre, jaluzele orizontale
(de interior) pentru uși, jaluzele pentru ferestre
(de interior), jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele verticale (de interior), jgheaburi pentru
amestecarea mortarului, nemetalice, cutii pentru
jucării, kituri de piese (comercializate în format
complet) pentru a fi asamblate ca mobilier,
lacăte, nu din metal, lacăte pentru biciclete,
nu din metal, lanțuri, nu din metal, lăzi de
cartofi (mobilier), lăzi de depozitare, lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
lăzi de lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de
plastic, lăzi de stocare confecționate din lemn,
lăzi de stocare confecționate din plastic, lăzi

de unelte (mobilier), lăzi din lemn, lăzi din
plastic pentru compost, lăzi nemetalice, lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, lăzi și palete, nu
din metal, leagăne electrice pentru bebeluși,
leagăne, leagăne pentru verandă, leagăne
portabile, lenjerie de pat din puf, lighene
din plastic, litere (altele decât caracterele
tipografice și clișeele) confecționate în principal
din materiale plastice, lucrări de artă din
chihlimbar presat, lucrări de artă din chihlimbar,
lucrări de artă din fân, lucrări de ebanisterie,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din ceară, machete de avioane
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din plastic, machete de avioane (ornamente)
confecționate din ipsos, machete de figurine
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de figurine (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din plastic, machete de figurine (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din lemn, machete de mașini (ornamente)
din lemn, machete de mașini (ornamente)
confecționate din ipsos, machete de mașini
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de mașini (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din lemn, machete de mașini (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din plastic,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete din ipsos (ornamente), machete din
plastic (ornamente), machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, machete (ornamente) din
ceară, manechine, manechine pentru vitrine de
magazin, manechine și manechini de croitorie,
mânere de coșciug confecționate în principal din
materiale plastice, mânere de sertar sub formă
de inel, care nu sunt din metal, mânere de sertare
(nemetalice), mânere de sprijin nemetalice,
mânere de ușă din plastic, mânere de ușă din
porțelan, mânere de ușă, nemetalice, mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru mobilier
mânere din ceramică pentru sertare, mânere din
ceramică pentru dulapuri, mânere din ceramică
pentru dulapuri, sertare și mobilier, mânere din
lemn pentru ferestre, mânere din lemn pentru
sertare, mânere din plastic pentru uși, mânere
din plastic pentru sertare, mânere din porțelan,
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mânere din porțelan pentru sertare, mânere
din plastic pentru ferestre, mânere din porțelan
pentru ferestre, mânere din sticlă, mânere din
sticlă pentru sertare, mânere nemetalice pentru
ferestre, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru ferestre ghilotină, nu din metal,
mânere pentru mobilă, din plastic, mânere
pentru sertare, nu din metal, mânere rotunde
din lemn, mânere rotunde nemetalice, mânere
rotunde pentru plăci frontale (nemetalice),
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
mânere rotunde pentru uși, din lemn, mânere
rotunde pentru uși, din porțelan, mânere rotunde
pentru uși, nu din metal, mânere rotunde
pentru uși, din sticlă, mânere sferice din plastic,
manșoane din materiale nemetalice pentru
bastoane de mers, manșoane expansive, nu
din metal, pentru fixarea șuruburilor, manșoane
filetate nemetalice, manșoane pentru susținerea
conductelor (plastic), margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
masă pentru ferăstraie (lucrare), nu din metal,
altele decât piesele de mașini, masă pentru
ferăstraie (menghine), nu din metal, altele
decât piesele de mașini, măsuțe, măsuțe
auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă,
măsuțe pentru computere, măsuțe pentru
mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, material de căptușire din plastic
pentru sertare, material de căptușire pentru
bagaje, din plastic, materiale din plastic folosite
ca muchii pentru rafturi, materiale profilate
pentru mobilier, matrițe de plastic pentru
fabricarea săpunului, matrițe pentru oglinzi,
mecanisme de inversare nemetalice (piese
de încuietori), mecanisme de inversare, nu
din metal (piese de încuietori), mecanisme
espagnolette, nu din metal, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru ferestre culisante,
mecanisme (nemetalice, neelectrice) pentru
închiderea ferestrelor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
ridicarea ferestrelor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru ferestre glisante, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru ridicarea ușilor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru uși
rulante, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși glisante, mecanisme (nemetalice,
neelectrice) pentru închiderea ușilor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ușilor, mese, mese adaptate pentru a fi folosite
de persoanele cu dificultăți de mobilitate, mese
consolă, mese cu înălțime reglabilă, mese cu
banchete, mese cu piedestal, mese cu suport,
mese de bucătărie, mese de camping, mese de
conferință, mese de expunere, mese de lucru,

mese de lucru pentru proiectanți, mese de lucru
pentru tâmplari, mese de masaj, mese de picnic,
mese de proiectare, mese de scris, mese de
scris pentru birouri, mese de scris sau citit
pentru stat în picioare, mese de toaletă, mese
de toaletă cu oglinzi formate din trei părți, mese
de tapițare, mese de toaletă (mobilier), mese
decorative, mese din marmură, mese din metal,
mese din mozaic, mese joase în stil japonez
(zataku), mese laterale, mese (mobilier), mese
pentru birouri, mese pentru case de marcat,
mese pentru computer, mese pentru desen
(mobilier), mese pentru grădină, mese pentru
periat animale de companie, mese pentru săli
de mese, mese pentru schimbarea scutecelor,
mese pliante, miez tip fagure, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu
din metal, mobilă antichizată, mobilă cu pat
încorporat, mobilă curbată, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobilă din bambus, mobilă
pentru «varii, mobilă și mobilier, mobilă stil
antic, reproducere, mobilă superpozabilă, mobile
care se pot transforma în pat, mobile de birou,
mobile decorative care produc sunete, mobile
(obiecte pentru decorare), rafturi de mobile,
mobilier, mobilier adaptat pentru persoanele
cu dificultăți motorii, mobilier baie, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier confecționat în principal
din sticlă, mobilier convertibil tapițat, mobilier
de baie, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie modular, mobilier de bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de expunere, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de grădină din
aluminiu, mobilier de grădină din lemn, mobilier
de grădină din metal, mobilier de interior,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de laborator, mobilier de
magazin folosit la expunerea cartelelor, mobilier
de uz casnic, mobilier de uz industrial, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier din lemn,
mobilier din materiale plastice pentru baie,
mobilier din materiale plastice, mobilier din
oțel, mobilier din piele, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier din ratan, mobilier din
sticlă, mobilier din stuf, mobilier din tuburi
de oțel, mobilier expunere mărfuri (nemetalic),
mobilier folosit în săli, mobilier gonflabil, mobilier
în miniatură confecționat din lemn, mobilier
în miniatură confecționat din fibră de lemn,
mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
metalic de birou, mobilier metalic și mobilier
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pentru camping, mobilier nemetalic (altul decât
cel special confecționat pentru uz medical sau
de laborator), mobilier pentru acvarii de interior,
mobilier pentru animalele de companie, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru automobile-
caravană, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru camping, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru caravane, mobilier pentru casă,
birou și grădină, mobilier pentru curte interioară,
mobilier pentru computer, mobilier pentru copii,
mobilier pentru depozitare, mobilier pentru
dormitor, mobilier pentru expunerea produselor,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate redusă
și invalide, mobilier pentru saune, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru sere, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru terarii de interior, mobilier pentru
toalete publice, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru zonă de relaxare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci, mobilier
școlar, mobilier transformabil, mobilier vechi,
modele la scară redusă, din plastic, pentru
decorare, modele ornamentale confecționate
din ipsos, modele ornamentale realizate din
lemn, modele ornamentale realizate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, modele (ornamente) confecționate din
ipsos, modele (ornamente) confecționate din
plastic, modele (ornamente) confecționate din
lemn, modele (ornamente) confecționate din
ceară, module metalice demontabile (mobilier),
module nemetalice demontabile (mobilier),
module mobile de bar (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), monturi pentru
perii, mosoare nemetalice cu acționare manuală
pentru furtunuri de grădină, muchii de scări
din plastic, muchii din paie, mulaje din ipsos
pentru turnarea de materiale ceramice, muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, navete de sticle (altele decât
metalice), nituri de plastic cu filet, nituri
fabricate din materiale plastice, nituri filetate
nemetalice, nituri industriale din materiale
nemetalice, nituri nemetalice, noptiere, noptiere
pentru pat, numere de casă, nemetalice,
neluminoase, numere nemetalice pentru case,
oase de animale (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), oase de balenă, obiecte
de arta confecționate din lemn de bambus,
obiecte de artă din ceară, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din material plastic, obiecte de artă
fabricate din paie, obiecte de artă fabricate
din plută, obiecte publicitare gonflabile, obloane
de interior, obloane (jaluzele), ochi de șurub

(care nu sunt din metal), oglinzi care se
înclină, oglinzi de baie, oglinzi de buzunar,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi de
mână, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi de perete, oglinzi decorative, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi imprimate, oglinzi
(mobilier), oglinzi pentru bărbierit, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru pudriere, oglinzi personale
compacte, oglinzi (sticlă argintată), opere de artă
din coajă de nucă, opritoare de fereastră de
lemn, opritoare de fereastră din plastic, opritoare
de ușă (nemetalice) sub formă de animale,
opritoare de uși din plastic, opritoare din lemn
pentru uși, opritoare pentru dulapuri, nu din
metal, opritoare pentru ferestre, nu din metal
sau cauciuc, opritoare pentru uși, nu din metal
sau cauciuc, opritori, nu din sticlă, metal sau
cauciuc, organizatoare de agățat în dulapuri,
organizatoare din plastic (tăvi) pentru cutii de
unelte, organizatoare pentru sertare, ornamente
de plastic pentru torturi, ornamente de sărbători
din lemn, nu ornamente pentru brad, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, ornamente
din plastic pentru masă, ornamente pentru cadre
(rame), ornamente pentru prăjituri realizate
din plastic, ornamente (statui) confecționate
din ceară, os de balenă, otomane, padocuri
portabile, paie împletite (cu excepția rogojinilor),
palete de încărcare, nemetalice, palete de
manipulare, nemetalice, palete de transport,
nemetalice, paleți din lemn, paleți mobili fabricați
din materiale nemetalice, panere (coșuri) pentru
transportarea de obiecte, panou de lipire tapet
(mese), panou pentru informații (aviziere) din
plută, panouri de afișaj (altele decât cele
electronice), panouri de afișare, panouri de
afișare a publicității (mobilier), panouri de afișare
pentru coșciuge pentru afișarea de fotografii și
informații despre persoanele decedate, panouri
de afișare autocolante, panouri de afișare
publicitare, panouri de anunțuri (indicatoare)
din plută, panouri de expunere din materiale
plastice, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri de expunere prevăzute cu bare
metalice pliabile și interconectabile, panouri
de expunere sub formă de mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri de montaj fotografic, panouri de
prezentare a bijuteriilor, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri de stuf,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
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mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri despărțitoare pentru prezentări,
panouri din lemn pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din materiale plastice
de uz publicitar (neluminos), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de ambalat,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri
pentru afișarea materialelor de modelare,
panouri pentru afișarea materialelor pictoriale,
panouri pentru afișarea materialelor de tipărire,
panouri pentru afișarea materialelor grafice,
panouri pentru chei (mobilier), panouri pentru
expoziții, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panouri pentru mobilier,
panouri pentru notițe îmbrăcate în stofă și
cu panglici transversale, panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), panouri pentru
registre, panouri pentru scopuri publicitare
(neluminate și nemecanizate), panouri pliabile
pentru expunere, panouri publicitare, panouri
publicitare de plastic, panouri publicitare
din lemn, panouri separatoare, panouri sub
formă de mobilier, panouri sub formă de
piese de mobilier, panouri/table din material
plastic, paravane antiscântei pentru șemineuri,
paravane de protecție din materiale rezistente
la foc, de uz menajer, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, pentru uz
casnic (mobilier), paravane de protecție pentru
șemineuri (cămine), paravane de uz menajer
pentru foc, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane din metal (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, paravane orientale
cu un singur panou (tsuitate), paravane
pliante orientale (byoubu), paravane portabile
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
paravane simple (mobilier), paravane solare (de
interior), nu din metal sau textile, paravane
solare (pliante, pentru exterior), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), păsări
împăiate, paturi, paturi adaptate pentru a fi
utilizate de către persoanele cu dificultăți de
mobilitate, paturi ajustabile, paturi, așternuturi,
saltele și perne, paturi-canapea, paturi care
includ și divane, paturi cu aer, altele decât
cele de uz medical, paturi cu apă, paturi
de camping, paturi de spital, paturi de tip
beanbag, paturi din lemn, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi divan, paturi
hidrostatice, altele decât cele de uz medical,

paturi pentru animalele de companie, paturi
pentru câini, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pentru păsări,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi prevăzute cu saltele
cu arcuri interioare, paturi (rotile nemetalice
pentru paturi, paturi supraetajate, pătuțuri de
siguranță, pătuțuri de voiaj pentru copii, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri pentru copii,
perdele de bambus, perdele decorative din
mărgele, perdele din mărgele, pereți despărțitori,
pereți despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori din plastic (mobilier), pereți
despărțitori glisanți (pereți despărțitori mobilier)
pentru încăperi, pereți despărțitori metalici
(mobilier), pereți despărțitori (mobilier), pereți
despărțitori nemetalici (mobilier) confecționați
din panouri cu dispozitive de prindere, pereți
despărțitori sub formă de mobilier, pergole
(mobilier), perne, perne adaptate pentru
sprijinirea feței (altele decât cele pentru uz
medical), perne (altele decât cele pentru
uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, perne antirostogolire pentru
bebeluși, perne cervicale, perne cu aer, altele
decât cele de uz medical, perne cu apă, altele
decât cele de uz medical, peme de aer, perne
de aer sub formă de mobilier (nu pentru uz
medical), peme de baie, perne de maternitate,
perne de protecție, nu din metal, pentru picioare
de scaun, perne de sprijin pentru cap, peme
de susținere a gâtului, peme de susținere a
spatelui, care nu sunt de uz medical, peme
de susținere folosite la scaunele de siguranță
de mașină pentru copii, peme de susținere
pentru scăunele de copii, perne de tip beanbag,
perne de voiaj, peme decorative, peme din
bambus, perne din latex, perne din spumă
cu memorie, peme gonflabile, peme gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru zona
din jurul gâtului, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, peme gonflabile pentru
susținerea gâtului, perne în formă de u, peme
mari, peme parfumate, perne pentru alăptat,
peme pentru animale de companie, peme
pentru bebeluși, peme pentru căptușit cuști de
transportat animale de companie, peme pentru
căptușit cuști pentru animale de companie,
peme pentru fotolii, peme pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
peme pentru podea japoneze (zabuton), peme
pentru poziționarea capului la bebeluși, peme
pentru scaune, peme pentru scaune ca piese
de mobilier, peme pentru scaune de stadion,
peme pentru scăunele de pe stadion, peme
pentru sprijinirea capului bebelușilor, peme
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pneumatice, altele decât pentru uz medical,
peme (tapițerie), perne umplute, peme umplute
cu păr, pernițe de tip beanbag, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
pentru mobilă, picioare pentru panouri de
expunere (nemetalice), picioare pentru standuri
de prezentare (nemetalice), piciorușe pentru
mobilă, piedestaluri, piedestaluri (mobilier),
piedici (nemetalice), piese de asamblare pentru
mobilier, piese de legătură pentru bastoane,
din materiale nemetalice, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, pitoane, nemetalice, piulițe de
plastic cu filet, piulițe filetate, nu din metal,
piulițe-fluture nemetalice, piulițe (încuietori),
nu din metal, piulițe nemetalice, piulițe
nemetalice (elemente de fixare), piuneze
(nemetalice), plăci confecționate din lemn,
plăci cu gaură pentru cheie, din materiale
nemetalice, placi de identitate, nemetalice, plăci
de închidere (nemetalice) pentru încuietori, plăci
de înmatriculare, nemetalice, plăci (de oglindă)
pentru fixare pe pereți, plăci de sticlă pentru
oglinzi, plăci de vinii imprimate magnetice,
plăci decorative din ceară, plăci decorative din
ipsos, plăci decorative din materiale plastice,
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), plăci frontale de dulapuri, plăci
frontale pentru sertare, plăci funerare din plastic,
plăci mobile de afișare, plăcuțe confecționate
din plastic, plăcuțe cu numere de curse
pentru biciclete, nu din metal, plăcuțe de
identificare de plastic pentru animale, plăcuțe de
identificare pentru animale, nemetalice, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăcuțe de înmatriculare nemetalice pentru
vehicule, plăcuțe de înmatriculare decorative
din plastic, plăcuțe de nume pentru uși, care
nu sunt metalice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
din plastic, plăcuțe nemetalice pentru indicarea
naționalității pentru vehicule, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, plăcuțe protectoare împotriva
murdăririi aplicate pe ușile batante, nu din metal,
plane de lucru, platforme pentru schimbarea
scutecelor montate în perete, platouri pentru
cizme (mobilier), polițe, portcarturi sub formă de
panouri de prezentare, porți de siguranță pentru
uși sau scări, portmantouri, prăjini nemetalice,
premergătoare pentru bebeluși, premergătoare
pentru copii, prize de blancare, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile

de pat, protecții antilovire pentru pătuțuri-leagăn
de copii, altele decât lenjeriile de pat, protecții
antistrănut, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, protecții din materiale plastice pentru
chiuvetă, protecții matlasate pentru saltele,
protecții pentru mobilier, pufuri (mobilier), pubele
din lemn, pupitre, răchită, racorduri de ieșire
apă (valve din plastic) pentru conductele de
apă, racorduri de intrare apă (valve din plastic)
pentru conductele de apă, rafturi, racorduri
nemetalice pentru cabluri, neelectrice, rafturi
ca mobilier metalic, rafturi confecționate din
metal (mobilier), rafturi de depozitare, rafturi
de depozitare a echipamentului sportiv și de
schi, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi de
depozitare nemetalice (mobilier), rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, rafturi de
depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
depozitare pentru covorașe auto, rafturi de
depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de mobilă, rafturi de perete
nemetalice (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din materiale nemetalice, rafturi de perete
(structuri) din metal, rafturi de prezentare,
rafturi de prezentare cu poziții multiple
confecționate din tuburi de aluminiu și oțel,
rafturi de prezentare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare pentru expunerea produselor
în scopul vânzării, rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi de
stupi, rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
materiale nemetalice (mobilier), rafturi din
plastic pentru unelte, rafturi înclinate, rafturi
metalice, rafturi metalice (mobilier), rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier) pentru depozitare, rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi
pentru consignație (mobilier), rafturi pentru
depozitare, rafturi pentru depozitarea gheții
(mobilier), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), rafturi pentru expunerea de produse
în scopuri de prezentare, rafturi pentru tipărituri
pentru stocarea de materiale tipărite, rafturi
pentru tipărituri pentru prezentarea de materiale
tipărite, rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi
pliante, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi sub
formă de cutii, rafturi sub formă de mobilier
confecționat din materiale nemetalice, rafturi
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suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, rame,
rame (cadre) nemetalice pentru containere,
rame de fotografie din piele, rame de baghete
pentru tablouri (șipci), rame din lemn pentru
fotografii, rame din lemn pentru tablouri, rame
din metal pentru fotografii, rame metalice pentru
expozitoare (mobilier), rame metalice pentru
fotografii, rame nemetalice pentru plăcuțe de
înmatriculare, rame pentru baldachine de paturi,
rame pentru expozitoare, rame pentru fotografii,
rame (pentru fotografii) din materiale nemetalice,
rame pentru oglinzi, rame pentru panouri de
afișare, rame pentru panouri indicatoare, rame
pentru poze din metale prețioase, rame pentru
stupi, rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), rame pentru tablouri și fotografii,
rame sculptate pentru fotografii, rampe din
plastic destinate utilizării cu vehicule, rastele
pentru arme, rechizite de birou (mobilier),
recipiente alimentare transparente pentru
utilizarea în ambalarea pentru comercializare,
recipiente (ambalaje) din plastic pentru ouă,
recipiente combinate (nemetalice și nu pentru uz
casnic sau bucătărie), recipiente confecționate
din os, recipiente confecționate din plastic
pentru compost, recipiente confecționate din
stuf, recipiente confecționate din lemn (altele
decât cele de uz casnic sau de bucătărie),
recipiente de ambalare din materiale plastice,
recipiente de ambalat nemetalice, recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente de drenaj de ulei de motor
(nemetalice), recipiente de plastic folosite în
domeniul agrochimie, recipiente de plastic
pentru compost, recipiente din corn, recipiente
de protecție realizate din materiale nemetalice
pentru ambalarea bunurilor, recipiente din
lemn (altele decât cele pentru uz casnic
sau pentru bucătărie), recipiente din material
sintetic (altele decât cele de uz menajer sau
în bucătărie), recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz
casnic și bucătărie), recipiente din plastic pentru
depozitarea bunurilor în vederea transportului,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
(nemetalice) adaptate pentru ambalarea berii,
recipiente nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau în bucătărie), recipiente nemetalice
pentru combustibili lichizi, recipiente nemetalice
pentru depozitarea uneltelor (goale), recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
nemetalice pentru depozitare (altele decât

cele pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
nemetalice pentru gaz comprimat sau aer lichid,
recipiente nemetalice sub formă de coșuri,
recipiente (nemetalice) sub formă de butoiașe,
recipiente, nu din metal, pentru depozitare,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, recipiente pentru compost din materiale
nemetalice, recipiente pentru protecție, realizate
din materiale nemetalice, destinate depozitării de
bunuri, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, recipiente
sub formă de cutii confecționate din lemn,
recipiente transportabile (nemetalice) pentru
gaze, recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, din bamboo, rezemătoare
ajustabile pentru a sta în pat în poziție șezând,
rezemătoare de cap gonflabile, rezemătoare
de picioare, rezervoare, altele decât cele din
metal și zidărie, rezervoare de apă de uz
menajer, nu din metal sau zidărie, rezervoare
de apă nemetalice (recipiente), rezervoare de
combustibil din plastic (altele decât piesele
pentru vehicule), rezervoare de depozitare de
lichide (containere) confecționate din materiale
nemetalice, rezervoare de depozitare, nu din
metal și nici din materiale de zidărie, rezervoare
din lemn pentru depozitare, rezervoare din
plastic pentru depozitare, rezervoare industriale
de apă, care nu sunt metalice sau de zidărie,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), rezervoare pentru stocarea gazelor,
care nu sunt metalice sau de zidărie, robinete
(dopuri), nu din sticlă, metal sau cauciuc, rogojini
de dormit (peme sau saltele), role de direcție
provizorii, role de ferestre, nemetalice, role de
plastic pentru uși de garaj, role nemetalice
pentru geamuri glisante, role (nemetalice)
pentru uși glisante, role pentru canat, nu din
metal, role pentru perdele, role (rotile), nu din
metal, rolete pentru interior, rotile, rotile de
plastic, șaibe din plastic, șaibe elastice din
plastic, saloane, saltele, saltele (altele decât
saltelele pentru nașteri), saltele auto portabile,
saltele camping, saltele cu aer, altele decât
cele de uz medical, saltele cu aer pentru
camping, saltele cu arcuri, saltele de dormit,
saltele de pat, saltele de schimb, saltele din
latex, saltele din paie, saltele din spumă,
saltele din spumă pentru camping, saltele
futon (altele decât saltelele pentru naștere),
saltele gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, saltele gonflabile flotabile (saltele cu
aer), saltele gonflabile pentru camping, saltele
ignifuge, saltele pentru camping, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit, saltele pneumatice,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
șarniere nemetalice pentru fixarea cablurilor
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electrice, șarniere nemetalice pentru fixarea
țevilor, scări confecționate din fibră de sticlă,
scări de lemn sau din materiale plastice, scări
din lemn, scări din plastic, scări fabricate din
lemn, scări mobile nemetalice pentru îmbarcarea
pasagerilor, scări mobile pentru îmbarcarea
pasagerilor (nemetalice), scări nemetalice, scări
pentru biblioteci, nemetalice, scări pliabile
confecționate din materiale plastice, scări pliabile
confecționate din lemn, scări și trepte mobile,
nu din metal, scaune, scaune adaptate pentru
a fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, scaune adaptate pentru bebeluși,
scaune ca mobilier de birou, scaune cu ax,
scaune cu bază, scaune cu roți pivotante,
scaune cu spătar rabatabil, scaune de baie
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 masă pentru bebeluși,
scaune de susținere, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune ergonomice fără spătar cu
reazem pentru genunchi, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune fără picioare
în stil japonez (zaisu), scaune gonflabile, scaune
gonflabile flotabile, scaune înalte, scaune înalte
(mobilier), scaune joase fără cotiere așezate
în fața șemineului, scaune pe cadre cu patine,
scaune pentru baie, scaune pentru banchet,
scaune pentru baruri, scaune pentru bebeluși,
scaune pentru duș, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune pentru săli de
mese, scaune pentru toboșari, scaune pliante,
scaune plutitoare (gonflabile), scaune portabile
pliante pentru stadioane, scaune rabatabile,
scaune sprijinite pe grinzi, scăunele cu trepte
(mobilier), scăunele-leagăn, scăunele pentru
baie, scăunele pentru pescuit, schelete de pat
din lemn, cochilii de scoici, scrinuri, scrinuri
(mobilier), scripeți din plastic pentru jaluzele,
scrisori (cutii de cu excepția celor din metal
sau zidărie), sculpturi de ceară, sculpturi
de ipsos, sculpturi de plastic, sculpturi din
ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi din ipsos,
sculpturi din lemn, sculpturi din os, sculpturi din
plastic, sculpturi în os, sculpturi ornamentale
realizate din lemn, sculpturi ornamentale
realizate din ceară, sculpturi ornamentale
realizate din ipsos, sculpturi realizate din lemn,
scurgătoare pentru vase (mobilă), scuturi de
protecție din materiale plastice pentru copaci,
scuturi pentru șemineu (mobilier), paravane
de protecție pentru șeminee, semne gonflabile
din plastic, separatoare metalice pentru rafturi
(piese de mobilier), separatoare pentru rafturi

(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
separatoare pentru sertare, separatoare rafturi
(nemetalice), sertare de bani nemetalice, sertare
metalice (piese de mobilier), sertare pentru
mobilier, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cârdurilor, sertare (piese de mobilier),
seturi de mobilier cu trei piese pentru salon,
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare articole de mobilier, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
panouri de expunere, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblarea standurilor
de prezentare, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare vitrine, șezlonguri,
șezlonguri de plajă cu acoperiș împletit,
șezlonguri gonflabile, șezlonguri pentru bronzat,
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri pentru
transatlantice, șezlonguri pentru tratamente
cosmetice, șezlonguri prevăzute cu apărătoare
de vânt, sicrie, sicrie din lemn, sicrie din
răchită, sicrie și ume funerare, șuruburi cu
inel nemetalice, șuruburi cu tijă cu cap de
cheie frontală, nu din metal, șuruburi de
fixare, nu din metal, șuruburi de plastic
cu filet, șuruburi în u (nemetalice), șuruburi
nemetalice, șuruburi nemetalice autoperforante,
șuruburi nemetalice cu autofiletare, șuruburi
nemetalice cu autofixare, șuruburi pentru cadru
rectangular, din materiale nemetalice, șuruburi
pentru fixare, nu din metal, șuruburi pentru lemn
nemetalice, șuruburi pentru lemn, nemetalice,
șuruburi pentru sisteme batante, nemetalice,
șuruburi cu cap nemetalice, șuruburi cu cap
găurit, nu din metal, șuruburi cu cap cu ochi
sferic (nu din metal), șuruburi autoperforante
în materiale nemetalice, suprafețe de scris
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru, suporturi transparente din
plastic pentru ecusoane, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, suporturi
rotative (mobilier), suporturi pivotante (mobilier),
suporturi pentru ziare, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi pentru umbrele de
soare, suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
telefon (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi pentru tejghele, suporturi
pentru susținerea barelor pentru perdea,
suporturi pentru susținerea barelor de draperii,
suporturi pentru sprijinirea brațelor, în stil
japonez (kyosoku), suporturi pentru șei, suporturi
pentru scrisori (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru difuzoare (mobilier), suporturi
pentru expunerea materialului de prezentare,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
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fixarea barelor de drapeni, suporturi pentru
fixarea stâlpilor de perdele, suporturi pentru flori,
suporturi pentru flori, pentru ceremonii, suporturi
pentru fotografii fără rame, suporturi pentru
frânghii de uscat rufe, din lemn sau materiale
plastice, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier),
suporturi pentru kimono, suporturi pentru
mașini de calcul, suporturi pentru materiale
de prezentare (mobilier), suporturi pentru
oglindă, suporturi pentru pălării, suporturi pentru
peruci, suporturi pentru plante, suporturi pentru
prosoape (mobilier), suporturi pentru reviste,
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru cărți
de bucate, suporturi pentru cărți, suporturi
pentru broșuri (sub formă de mobilier),
suporturi pentru cabluri realizate din materiale
plastice, suporturi pentru brațe, suporturi
pentru bagaje ca piese de mobilier, suporturi,
nu din metal, pentru susținerea meselor,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rame, suporturi (nemetalice)
pentru atârnarea draperiilor pentru ferestre,
suporturi nemetalice pentru rafturi (piese de
mobilier), suporturi nemetalice pentru agățat
furtunuri, suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi (nemetalice) pentru
fixarea de plăci, suporturi nemetalice pentru
mobilier, suporturi nemetalice pentru butoaie,
suporturi (mobilier) pentru televizoare, suporturi
(mobilier) pentru acvarii de interior, suporturi
independente pentru prosoape (mobilier),
suporturi în consolă din materiale nemetalice
(altele decât pentru construcții), suporturi folosite
la fixarea acoperirilor pentru ferestre, suporturi
(distribuitoare) fixe de prosoape de hârtie,
suporturi din plastic pentru sigle de firme,
suporturi din lemn pentru panouri indicatoare,
suporturi destinate utilizării pentru susținerea
meselor, suporturi de umbrele, suporturi de
șervețele (fixe) nemetalice, suporturi de scule
montate pe perete, suporturi de raft nemetalice,
suporturi de raft nemetalice (piese de mobilier),
suporturi de raft metalice (piese de mobilier),
suporturi de prezentare pentru plăci de surf,
suporturi de prezentare acrilice, agățătoare
pentru suporturi de pălării nemetalice, suporturi
de mobilier nemetalice, suporturi de furtun
montate pe perete (nemetalice), suporturi de
fotografii (rame), suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
cărți, suporturi de cărți (mobilier), suporturi de
carte, suporturi de arme, montate pe perete,
suporturi cu rotile (mobilier), suporturi cu ramă,
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), suporturi
cu bare pentru haine, suporturi confecționate

din lemn flexibil pentru saltele, suporturi audio
(mobilier) pentru utilizare cu echipamente audio,
suport pentru spate portabil pentru folosirea la
scaune, suport pentru imprimantă, suport pentru
broșuri (mobilier), suport de pălării (mobilier),
supape nemetalice (altele decât organe de
mașini), supape fluture nemetalice (altele decât
piesele de mașini), supape din plastic pentru
controlul apei, supape din ceramică operate
manual, altele decât componente ale mașinilor,
supape cu ventil de colț, din plastic, altele
decât acelea ca piese de mașini, supape cu
un singur sens din plastic (altele decât piesele
pentru mașini), sulițe (valve), nu din metal
pentru butoiașe, sulițe (valve), nu din metal
pentru recipiente, rafturi de stupi, stupi de
albine, ceară gofrată pentru stupi, stuf (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), structuri pentru
paturi, storuri venețiene de interior, storuri
venețiene, storuri interioare din metal, pentru
direcționarea luminii, storuri din lemn împletit
(mobilier), storuri de interior pentru ferestre
(mobilier), storuri de interior din hârtie, storuri
(de interior), știfturi pentru încălțăminte, nu
din metal, știfturi metalice cu cap și gaură
pentru cui spintecat, nu din metal, știfturi
filetate, nu din metal, dispozitive de închidere
pentru sticle, nemetalice, stelaje de sticle, sticlă
destinată la înrămarea operelor de artă, sticlă
argintată (oglinzi), stelaje pentru plante, statui
din plastic, statui din os, statui din lemn, statui
din chihlimbar presat, statui de ipsos, statui
de fildeș, statui de ceară, statuete ornamentale
realizate din lemn, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decoratiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, statuete din rășină, statuete din plastic,
statuete din lemn, ceară, ghips sau din materiale
plastice, statuete din os, statuete din chihlimbar,
statuete confecționate din rășini sintetice,
statuete de fildeș, stative pentru sticle, stații
de lucru pentru calculator personal (mobilier),
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), standuri transportabile
nemetalice de prezentare (altele decât structuri),
standuri publicitare din carton, standuri pentru
lavoare (mobilier), standuri pentru ziare, standuri
metalice de prezentare, standuri de prezentare
verticale portabile, standuri de prezentare
portabile pentru reclame, standuri de prezentare
pentru afișe, standuri de prezentare pentru
vânzare de produse, standuri de prezentare
pentru mărfuri, standuri de prezentare pentru
vitrinele magazinelor, standuri de prezentare
nemetalice, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare, standuri de mărfuri
(nemetalice), standuri de expunere prevăzute cu
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componente structurale din metal, standuri de
expunere de uz universal, standuri de expunere
asamblate, standuri de expoziție (nemetalice,
altele decât structurile), standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), stâlpi de zgâriat pentru
pisici, spumă de mare (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), spumă de mare, sonerii care
nu sunt din metal și nici electrice, somiere
pentru paturi, somiere de pat, somiere cu
arcuri, sofale, socluri pentru ghivece de flori,
sisteme nemetalice de fixare pentru plăcuțe de
înmatriculare, sisteme de deschidere a ușilor,
care nu sunt electrice și nici din metal, sisteme
de afișare, șipci pentru rame de tablouri, șine
pentru perdele de duș, șine pentru perdele,
șine pentru îmbrăcăminte, șine nemetalice
pentru uși glisante, șine (nemetalice) pentru
uși pliante, șine nemetalice pentru sertare, șine
nemetalice pentru perdele, șine metalice pentru
perdele, șine de susținere pentru perdele, șine
extensibile din plastic pentru perdeluțe, șine
de suspensie fixate pe plafon din materiale
nemetalice folosite la uși, șilduri nemetalice,
șifoniere, șifonier, sidef neprelucrat, sidef brut
sau semiprelucrat, sidef, uși pentru mobilier,
uși prefabricate din lemn pentru mobilier, uși
pentru garderobă, uși glisante pentru șifonier, uși
glisante pentru mobilier, uși glisante nemetalice
pentru mobilier, uși fabricate din sticlă pentru
mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși din
plastic pentru mobilier, uși din metal pentru
mobilier, uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, uși din lemn pentru mobilier, uși de
mobilier (nemetalice), uși de mobile, uși de
dulapuri, uși cu ecran de hârtie, urne funerare din
metale prețioase, ume funerare, unități pentru
picnic (mobilier), unități sub formă de soclu
(mobilier), unități pentru perete (mobilier), unități
pentru cocktailuri (mobilier), unități (mobilier)
pentru prezentarea lucrărilor de literatură, unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier), unități de prezentare
asamblate (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier, unități de garderobă
care pot fi stivuite, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
cu sertare, umerașe (suporturi pentru haine),
nu din metal, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, umerașe pentru haine
(umerașe pentru paltoane), umerașe și cuiere
pentru haine, umerașe parfumate, umerașe de

haine nemetalice, tuburi din plastic care se
pot strânge, goale, tuburi de plastic pentru
transmiterea corespondenței, truse de scule
nemetalice, goale, trofee din plastic, trofee de
lemn, trestie (materiale pentru împletit), trestie
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
trestie indiană, trepte (scări) nemetalice, trepiede
(mese pentru ferăstrău), trape pentru pisici din
materiale nemetalice, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, trape de acces pentru
câini/pisici nemetalice sau din zidărie, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, măsuțe de toaletă, tipare din plastic
pentru utilizare în cadrul procesului de fabricare
de mobilier, tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tije pentru scări,
tije filetate, nu din metal, tije de sprijin pentru
plante sau copaci, tetiere (mobilă), tejghele
pentru expunere, tejghele (mobilier), tejghele
(mese), tejghele de prezentare (neelectrice),
tejghele de lucru (mobilier), tăvi sub formă
de mobilier de expunere în magazine, tăvi
pentru tastatura de calculator, tăvi, nu din
metal (altele decât cele pentru uz casnic),
tăvi nemetalice transparente pentru alimente,
de uz comercial, tăvi nemetalice (altele decât
cele pentru uz casnic sau pentru sortarea sau
numărarea numerarului), tăvi nemetalice, tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, tăvi din lemn care pot fi stivuite, tăvi
de stivuire din plastic, tăvi care pot fi stivuite,
din fibră vulcanizată, tăvi care pot fi stivuite, din
plastic, pentru ambalarea ouălor, țăruși, nu din
metal, pentru plante sau copaci, țăruși nemetalici
pentru corturi, țarcuri (pentru copii), țarcuri pentru
bebeluși, țarcuri de copii, tapițerie pentru scaune,
tampoane de oprire pentru porți din materiale
nemetalice, tambure nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, tambure nemecanice din
materiale plastice pentru înfășurarea furtunului,
tambure flexibile, nemecanizate, nemetalice
pentru înfășurarea furtunurilor, tambure de
troliu cu cablu (nemecanice) din materiale
nemetalice, tambure de înfășurat furtunuri de
aer (nemecanice și nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, taburete pentru picioare,
montate în perete, taburete pentru picioare,
taburete mobile (mobilier), taburete cu trepte,
taburete cu ax, taburete, tabele de index de
carton, tabele de marcaj, table de jetoane
cu litere (tablouri de afișare goale), table de
scris cu cretă, pentru expunere, table pentru
prezentări, table școlare magnetice folosite ia
prezentări, tăblii de pat, tăblii masă, tăblițe din
lemn sau materiale plastice, tablouri de agățat
chei, taburet înălțător (kick step), vitrine de
prezentare, uși prefabricate din metal pentru
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mobilier, uși rabatabile din metal (piese de
mobilier), uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși transparente (cu cadru de metal)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, uși transparente (nemetalice) pentru
mobilier, valve din plastic (altele decât cele
pentru uz medical sau care sunt piese de
mașini), valve din plastic, altele decât piesele
de mașini, valve (material neprelucrat sau semi-
prelucrat), valve nemetalice (robinete) pentru
controlul fluxului de lichid în butoaie, valve
nemetalice (robinete) pentru controlul fluxului de
lichid ia ieșirea din butoaie, valve pentru reglarea
debitului de apă pentru țevi de apă (plastic), vase
din lemn pentru plante, vase din plastic pentru
ambalare, ventilatoare pentru uz personal, care
nu sunt electrice, ventile, nu din metal, ventuze
(accesorii), ventuze din plastic, vergele de
perdele, vergele metalice de perdele, vergele
nemetalice de perdele, verigi confecționate din
materiale nemetalice, vestiare (mobilă), vitrine
de prezentare (altele decât vitrinele frigorifice),
vitrine pentru expunerea mărfurilor, vitrine pentru
prezentare, vizoare pentru uși, nu din metal (fără
mărire), vitrine, vitrine de expoziție, zăvoare de
ușă, nemetalice, zăvoare nemetalice, zăvoare
nemetalice pentru uși, zăvoare pentru mobilă, nu
din metal.
24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole de menaj din materiale textile,
apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
articole de menaj textile (lenjerie de masă),
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole individuale
realizate din materiale plastice țesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
nețesute, articole pentru acoperirea ferestrelor,
articole textile capitonate pentru atârnat pe
pereți, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de
pat, articole textile la bucată pentru scopuri
de mobilare, articole textile la bucată pentru
confecționarea draperiilor, articole textile la
bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
fețelor de pernă, articole textile la bucată pentru
confecționarea îmbrăcăminții, articole textile la
bucată pentru producția confecțiilor, articole
textile la bucată pentru îmbrăcăminte, articole
textile nețesute, articole textile sintetice la
bucată, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
articole transpirabile confecționate din materiale

textile fixate cu materiale plastice, așternuturi cu
volane, așternuturi de pat (lenjerie), baldachine
cu volane (material textil), baldachine de pat
(material textil), baldachine (draperii textile),
baldachine (lenjerie de pat), baldachine pentru
paturi (material textil), baldachine pentru pătuțuri
de copii (material textil), bannere, bannere din
material textil sau plastic, cârpe de menaj
pentru ștergerea paharelor, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, carpete lucrate manual din
materiale textile pentru pereți, cearșafuri de pat
cu volane, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
chenare decorative (articole din materiale textile
pentru pereți), cuverturi, cuverturi cu falduri
pentru paturi, cuverturi de masă, cuverturi de pat
căptușite, cuverturi de pat cu volane, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi de pat (pături),
cuverturi din eponj, cuverturi din frotir, cuverturi
din materiale textile, cuverturi matlasate cu
umplutură din mătase, cuverturi matlasate din
frotir, cuverturi matlasate (lenjerie de pat),
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi
pentru canapele, cuverturi pentru pat, cuverturi
pentru pat (pături) confecționate din bumbac,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre sintetice,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
tricotate, cuverturi umplute cu materiale de
umplutură, cuverturi umplute cu materiale de
umplutură sintetice, cuverturi umplute cu pene,
cuverturi umplute cu puf, cuverturi umplute
cu semipuf, decorațiuni de perete, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, saci de
dormit (lenjerii), drapaj sub formă de draperii
confecționate din materiale textile, drapaj sub
formă de perdele, drapele și fanioane textile,
draperii, draperii din materiale textile gata
confecționate, draperii opace, draperii (perdele
groase), draperii textile, dubluri din materiale
textile la bucată, dubluri interioare, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
fanioane (cu excepția celor din hârtie), fanioane
din material textil sau plastic, fanioane din
materiale plastice, fanioane din materiale textile,
fanioane din pâslă, fanioane textile, fețe de
masă, fețe de masă de damasc, fețe de
masă, din alte materiale decât hârtie, fețe de
masă in materiale textile, fețe de pernă, fețe
de pernă din hârtie, fețe de pernă (fețe de
pernă tip plic), fețe de plapumă, fețe decorative
pentru perne, fețe pentru dispozitive de încălzit
patul, flanele confecționate din polipropilenă,
flanele confecționate din copdimeri, flanele
confecționate din poliester, huse acoperitoare
pentru mobilier de grădină, huse acoperitoare
realizate din materiale textile pentru mobilier,
huse ajustabile pentru capace de wc, huse
de masă din materiale textile nețesute, huse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

478

de mobilier (neadaptate), huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse
de saltea ajustabile, huse de schimb pentru
scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse din materiale plastice pentru mobilier,
huse din materiale textile pentru closete,
huse din materiale textile pentru capacul
vasului de toaletă, huse din materiale textile
și plastice pentru mobilier (nemontate), huse
pentru baldachine, huse (lenjerii) și pături
pentru pat, huse pentru capace de toaletă
(realizate din materiale textile naturale sau
sintetice), huse pentru cuverturi matiasate, huse
pentru fotolii puf, huse pentru mobilă, huse
pentru perne, huse pentru pilote și plăpumi,
huse pentru saltea, huse pentru saltele, huse
pentru scaune, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
huse textile neadaptate pentru mobilier, huse
textile pentru cămăși de noapte, huse textile
pentru mobilier (largi), huse textile pentru
plapume, huse textile și din plastic pentru mobile
(nemontate), mănuși pentru igiena personală,
individualuri de masă din dantelă (nu din
hârtie), individualuri de masă din material
textil, individualuri de masă, nu din hârtie,
individualuri textile, înlocuitori de textile, insigne
fabricate din material textil, învelitori de pat,
lambrechine textile, lambrechine textile pentru
draperii, lenjerie, lenjerie de bucătărie, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de masă, lenjerie de masă (cu excepția celei
din hârtie), lenjerie de masă din materiale
textile, lenjerie de pat de frotir, lenjerie de
pat pentru bebeluși, lenjerie de pat și pături,
lenjerie de uz casnic, lenjerie pentru pătuțuri,
lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat cu
volane, lenjerii de pat din material textil nețesut,
lenjerii de pat și fețe de mese, lenjerii din
frotir, mănuși confecționate din pânze nețesute,
pentru spălarea corpului, mănuși pentru toaleta
personală, fețe de masă (cu excepția celei
din hârtie, mileuri din material textil, milieuri,
învelitori din materiale textile pentru mobile,
naproane pentru masă, ornamente murale
(textile), panglici din stofă, învelitori de pat,
lenjerie de pat, pături absorbante, pături de
bumbac, pături de înfășat, pături de lână, pături
de pat din mătase, pături matlasate (așternuturi
de pat), pături pentru animale de companie,
pături pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri,
pături pentru picnic, pături tip pled, perdele
mici confecționate din materiale textile, perdele
pentru ușă, perdele plisate, perdele scurte din
material textil, perdele și draperii confecționate,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele și draperii de interior și exterior,

perdele și perdele de dantelă din materiale
textile sau plastic, fețe de pernă, pilote (plăpumi
din puf de gâscă), plăpumi, plăpumi cu puf
de gâscă, plăpumi de puf, pleduri, pleduri de
voiaj din tartan, pleduri și cuverturi de pat,
produse confecționate din fetru, produse din
material textil la bucată, produse din materiale
textile pentru acoperirea ferestrelor, produse din
materiale textile de uz casnic, produse textile
de tartan la bucată, produse textile la bucată
din bumbac, produse textile pentru bucătărie
și masă, produse textile pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, produse textile și
înlocuitori, propoape pentru față (din materiale
textile), prosoape, prosoape confecționate din
materiale textile, prosoape de baie, prosoape
de baie sub formă de mănuși, prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape
de plajă, prosoape din frotir, prosoape din
materiale textile, prosoape din materiale textile
vândute la pachet, prosoape mari de baie,
prosoape pentru copii, prosoape pentru față,
prosoape pentru golf, prosoape sub formă
de turban pentru uscarea părului, prosoape
(textile) pentru copii mici, prosoape (textile)
pentru plajă, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie saci de dormit (lenjerii), saci de dormit
pentru bebeluși, saci de dormit pentru campare,
săculeți de dormit pentru bebeluși, șervete de
masă (cu excepția celor din hârtie), șervete
din material textil (lenjerie de masă), șervete
textile, șervețele pentru față din materiale textile,
set alcătuit din pânze pentru confecționarea
cuverturilor, spătare scaun (articole din materiale
textile), steaguri din brocart, steaguri din
nailon, stegulețe textile utilizate pentru marcarea
locurilor la masă, suporturi din pânză, suporturi
pentru pahare din material textil, textile pentru
perete, șervețele de toaletă din materiale textile,
traverse de masă, nu din hârtie, traverse textile
pentru mese, volane pentru pat din materiale
textile.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe
un site online, furnizate, de asemenea,
prin intermediul unui site web interactiv, al
unei platforme de servicii online și al unei
aplicații software, administrare în materie de
activități de marketing, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și
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managementul afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
planificarea afacerilor, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în
sistem de franciză, marketing de produse,
marketing digital, marketing direct, marketing
promotional, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare si desfasurarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promotionale și publicitare,
organizare de lansări de produse, organizare
de programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promotionale sau publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări
de produse, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-
per-dick (ppc), publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
francizarea, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de agenție de import - export, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata în
magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web, al
unei aplicații mobile sau al oricărei alte forme de
mijloace de comunicare electronică a produselor,
regruparea în beneficiul terților, a produselor
din clasele Nisa 20 și 24 solicitate la protecție
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze cît mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerț în spațiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata.
42. Servicii de decorațiuni interioare,
consultanta in decoratiuni interioare, consultanță
privind alegerea perdelelor (decorațiuni
interioare), consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), consultanță privind

alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), design de decorațiuni
interioare, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, design și dezvoltare
de produs, design vizual, design grafic,
design architectural, design de mobilier,
consultanță profesională privind designul de
mobilier la comandă, design pentru magazine,
design artistic comercial, furnizarea unui
site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare de compoziții decorative,
proiectare de decoruri, servicii de amenajări
interioare, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, servicii de
design interior pentru magazine, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe si birouri.

───────

(210) M 2022 04525 (111)188328
(151) 01/07/2022
(732) TREI BRUTARI S.R.L., STR.

LAMINORULUI, NR. 56 A, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)
GuStarea de bine

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

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, făină şi preparate
din cereale, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, prăjituri, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), crutoane, aluat, turtă dulce, pâine
fără gluten, pâine nedospită, făină și preparate
din cereale, colţunaşi pe bază de făină,
amestecuri de aluat nefermentat, preparate din
cereale.

───────
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(210) M 2022 04526 (111)188142
(151) 01/07/2022
(732) ACCOUNTS PAYABLE

SOLUTIONS LLC, 506
MONTICELLO AVE, VIRGINIA,
CULPEPER, VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

FULNITE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 11C), negru (HEX #000000), alb
(HEX #ffffff)

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

9. Aplicaţii software descărcabile pentru servicii
de reţele sociale prin internet, aplicaţii software
de calculator, descărcabile, aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicaţii descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, drivere pentru software
descărcabile, instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare
şi software de calculator, publicaţii electronice
descărcabile, softuri educative descărcabile,
software de comunicaţii, descărcabile, software
video interactiv, descărcabil, software de
decodare, descărcabil, software pentru
comprimarea datelor, descărcabil, software de

realitate virtuală, software de calculator pentru
codificare, software de prelucrare a datelor,
software de calculator folosit ca interfaţă de
programe a aplicaţiei (api), descărcabil, software
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate,
descărcabil.
16. Cursuri tipărite, manuale destinate instruirii,
manuale pentru software de calculator, reviste
profesionale, reviste generaliste, mape pentru
documente, pixuri și stilouri (articole de birou),
premii imprimate.
25. Tricouri, bluze, cămăși, șepci (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
servicii de organizare de trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, servicii de
organizare de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, administrarea de programe
de fidelizare a consumatorilor, închiriere de
spații publicitare, închiriere de timp publicitar pe
mijloace de comunicare, servicii de reamintire
a programărilor (funcții de birou), servicii
de consiliere pentru managementul afacerilor,
managementul afacerilor pentru furnizorii
de servicii independenți, managementul
afacerilor artiștilor performanți, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetare în afaceri,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea
de informații comerciale prin intermediul
unui site web, administrarea comercială a
licențierii pentru bunurile și serviciile altora,
servicii de intermediere comercială, asistență
în managementul comercial sau industrial,
furnizarea de informații comerciale și de contact
pentru afaceri, compilare de informații în
baze de date computerizate, compilare de
statistici, compilarea indexurilor de informații în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de agenții
de ocupare a forței de muncă, facturare,
marketing, cercetare de piață, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
publicitate on-line pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărători
și vânzători de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de prezentări de modă în
scopuri promoționale, organizarea de târguri
comerciale în scopuri comerciale sau publicitare,
management administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), publicitate pay-per-click, consultanță
în managementul personalului, recrutare de
personal, testarea psihologică pentru selectarea
personalului, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închiriere de materiale publicitare,
servicii de relocare pentru companii, optimizarea
motorului de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea abonamentelor la servicii
de telecomunicații pentru terți, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate,
servicii de telemarketing, productie de programe
de teleshopping, optimizare trafic site web,
redactarea de curriculum vitae pentru alții,
scrierea 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, crearea
şi întreţinerea website-urilor de videochat,
programare pe calculator, închiriere de
computere, consultanță în domeniul securității
computerelor, consultanță în domeniul software-
ului de calculator, proiectare de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
închiriere de software de calculator, cercetare
cosmetică, crearea și proiectarea de indexuri
de informații bazate pe site-uri pentru terți
(servicii de tehnologie a informației), crearea și
întreținerea de site-uri web pentru terți, servicii
de criptare a datelor, consultanță în securitatea
datelor, design interior, stocare electronică de
date, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru a detecta furtul
de identitate prin internet, găzduire de site-uri
de calculatoare (site-uri web), consultanță în
domeniul tehnologiei informației (it), furnizarea
de informații despre tehnologia și programarea
computerelor prin intermediul unui site web,
instalare de software de calculator, consultanță
în domeniul securității internetului, întreținerea
de software de calculator, monitorizarea
sistemelor informatice prin acces la distanță,
monitorizarea sistemelor informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau a încălcării
datelor, externalizarea furnizorilor de servicii
în domeniul tehnologiei informației, control
de calitate, recuperarea datelor computerizate,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, producţie de înregistrări
video, servicii de producţie video, producţie
audio şi video şi fotografie, divertisment furnizat
prin sisteme de videotext, producţie audio,
video şi multimedia şi fotografie, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la videouri, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la filme, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
acordarea de premii în educație, organizarea
de cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, formare personal
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching).

38. Difuzare video, servicii de videotext, servicii
de videotelefonie, servicii de videoconferinţă,
servicii de transmisie video, servicii de
comunicaţii video, servicii de încărcare video,
servicii de videotext interactive, transmisie video
prin reţele digitale, servicii de teleconferinţă şi
videoconferinţă, servicii de transmisie video la
cerere, transmitere video interactivă în reţele
digitale, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video şi audio prin internet, furnizarea accesului
la un portal de video-sharing, transmitere de
fişiere audio, video, multimedia şi de date,
inclusiv de fişiere descărcabile şi de fişiere
difuzate într-o reţea globală de calculatoare,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut
creat de utilizatori, conţinut audio şi de informaţii,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de conţinut audio şi video prin intermediul
reţelelor de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închiriere de apartamente, investiții
de capital, transfer electronic de fonduri, analiză
financiară, consultanță financiară, management
financiar, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, servicii de
finanțare, închiriere de birouri (imobiliare),
servicii de agenții imobiliare, brokeraj imobiliar,
management imobiliar, închiriere de bunuri
imobiliare.
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găzduire server, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, închiriere de
servere web, consultanță în proiectarea de site-
uri web.

───────

(210) M 2022 04531 (111)188062
(151) 04/07/2022
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

STR. ALEEA ÎNVĂȚĂTOR
ALEXANDRU POPESCU, NR. 5,
JUDET ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Analogue Festival
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04533 (111)188143
(151) 04/07/2022
(732) ION IULIAN NICHITA, STR.

EROILOR AVIATORI, NR 56,
JUDET IALOMITA, STELNICA,
927230, IALOMIȚA, ROMANIA
GEORGIANA CORINA CIAPA,
STR TRANDAFIRI, NR 15, JUDET
IALOMITA, FACAENI, 927110,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

ESCAPERS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de turism privind organizarea
de calatorii, 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 specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în domeniul călătoriilor
de afaceri, oferită de call center-uri și de hotline-
uri, consultanță în domeniul călătoriilor, oferită
de call center-uri și de hotline-uri, consultanță
în domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul transportului aerian, consultanță în
legătură cu călătoriile, curtaj de transport, curtaj
maritim, furnizare computerizată de informații
de călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, furnizare de informații cu privire la
orarele de zbor, furnizare de informații cu privire
la servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații de călătorie, furnizare de informații de
călătorie prin intermediul calculatorului, furnizare
de informații de călătorie pentru turiști, furnizare

45. Servicii de întâlniri prin video (servicii de
reţele de socializare), servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producţiile de filme, de televiziune, video şi
muzicale, acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice), servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile, servicii de reţele de socializare
on-line, servicii de prezentare personal (servicii
de socializare), servicii matrimoniale, servicii ale
unei agenţii de însoţitori.
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de informații de navigare în domeniul aviatic,
furnizare de informații despre brokeraj de
mărfuri, furnizare de informații despre călătorii,
în rețele globale de calculatoare, furnizare
de informații despre servicii de descărcare
a mărfurilor, furnizare de informații despre
servicii de închiriere de biciclete, furnizare
de informații despre transport cu mașina,
furnizare de informații despre zboruri, furnizare
de informații despre închirierea de spații
de depozitare, furnizare de informații despre
curtaj maritim, furnizare de informații despre
călătorii cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre livrarea de
documente, scrisori și pachete, furnizare de
informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre servicii de mutare, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre servicii de șoferi, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații despre închirierea
de congelatoare, furnizare de informații despre
închirierea de frigidere, furnizare de informații
despre închirierea de scaune cu rotile, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare
de informații privind plecările și sosirile de
curse aeriene, furnizare de informații privind
porturile, furnizare de informații privind porturile
de iahturi, furnizare de informații privind
tarifele, furnizare de informații privind tarifele
de transport, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, furnizare de informații
referitoare la transportul rutier, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare
de informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, furnizare
de informații referitoare la coduri poștale,
furnizare de informații referitoare la condițiile
rutiere, furnizare de informații referitoare la

decolarea aeronavelor, furnizare de informații
referitoare la sosirile aeronavelor, furnizare de
informații rutiere și de trafic, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile, furnizarea de informații despre
călătorii, furnizarea de informații privind aspecte
legate de călătorii, furnizarea de informații
de călătorie, furnizarea de informații privind
călătoriile despre întârzieri datorate condițiilor
meteo, informații în domeniul traficului, informații
în domeniul transportului, informații privind
transportul, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare
și rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, organizare și rezervare de excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizare și rezervare de excursii și de tururi
de oraș, organizare și rezervare de tururi de
oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare computerizată a distribuirii
în materie de transporturi, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
prestare de servicii de informații de aeroport
privind aviația, realizarea formalităților privind
biletele de avion, de croazieră și de tren,
rezervare de bilete de avion, rezervare de
bilete de călătorie, rezervare de bilete de tren,
rezervare de bilete de vapor, rezervare de cușete
pentru călătorii, rezervare de călătorii și tururi
de vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri de călătorie, rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare
de locuri pentru călătorii cu autocarul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare de transport prin rețele globale
de calculatoare, rezervare și organizare a
accesului în lounge-uri (aeroport), rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de bilete
pentru călătorii cu trenul, rezervări de bilete
pentru transport aerian, rezervări de locuri
pentru diverse forme de transport, rezervări
prin agenții de tururi de oraș, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
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servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
servicii de agenție de transport pentru
organizarea transportului de bunuri, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de agentie pentru organizarea transportului de
marfuri, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de consiliere
privind demenajările, servicii de consiliere privind
distribuirea de produse, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de consiliere
referitoare la transportul rutier, servicii de
consultanță în domeniul navigației, servicii de
consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare cu
privire la congestionarea traficului, servicii de
informare cu privire la trafic, servicii de informare
referitoare la metode de transport, servicii de
informare referitoare la orarele de transport,
servicii de informare referitoare la transportul
de bitum, servicii de informare referitoare la
transportul de bunuri, servicii de informare
referitoare la transportul de țiței, servicii de
informare referitoare la viteza traficului, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de informații
privind călătoriile, servicii de informații privind
localizarea mărfurilor, servicii de informații
privind mutarea încărcăturii, servicii de informații
privind starea drumurilor, servicii de informații
privind traficul, servicii de informații referitoare
la transportul securizat, servicii de informații
turistice, servicii de planificare de călătorii,
servicii de rezervare a biletelor de avion, servicii
de rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de călătorie, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de croaziere, servicii de rezervare
de locuri (călătorii), servicii de rezervare de

locuri pentru călători, servicii de rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervare
de transporturi, servicii de rezervare oferite
de agenții de închirieri de mașini, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervare
pentru transport, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transportul cu autobuzul, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii maritime, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind călătoriile,
servicii pentru furnizarea de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii pentru furnizarea
de informații referitoare la autotransport, servicii
pentru furnizarea de informații referitoare la
transportul feroviar, servicii pentru rezervarea de
locuri pentru călătorii, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, serviciile de agenție
pentru organizarea de circuite turistice, rezervări
pentru transport.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurante fast-
food, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant cu specific japonez, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante care servesc tempura, restaurante
care servesc udon și soba, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii prestate de o agenție
pentru rezervări de restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
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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, baruri,
baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri, bufet
salate, bufete cu autoservire, ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, localuri tip snack-bar, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, 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 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 ceainărie, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante de sushi,
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

în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, snack-baruri, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, intermediere de spații de
cazare pentru membrii, organizare de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de adăpost de animale, servicii de
adăpost de urgență (locuri de cazare temporară),
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de pavilioane, închiriere
de vestiare portabile, închiriere temporară
de camere, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
recepție pentru cazare temporară (înmânare de
chei), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), servicii de închiriere de camere,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni.

───────
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(210) M 2022 04534 (111)188398
(151) 04/07/2022
(732) SC MAKE IT SMART SRL, STR.

VASILE LUCACIU, NR. 105-107,
AP. 23, SECTOR 3, BUCURESTI,
030693, ROMANIA

(540)

eKeys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Seifuri, electronice, seifuri electronice.
7. Dispozitive electrice de acționare a porților,
dispozitive electrice de închidere pentru uși,
sisteme electrice de deschidere a ușilor, sistem
electronic de închidere de uși.
9. Sonerii electrice, prize electrice, broaște
metalice (electrice), instalații electrice antifurt,
broaște electrice îngropate, aparate electrice
de supraveghere, alarme electrice împotriva
fumului, sonerii de ușă, electrice, încuietori
(electrice) cu alarme, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, aparate și
instrumente electrice și electronice de securitate,
module de control (electrice sau electronice),
sisteme de control al accesului (electrice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate de control de acces (electrice), instalații
electrice de control al accesului, alarme
electrice și electronice antifurt, dispozitive de
blocare declanșabile (electrice), senzori de fum
(dispozitive electrice), încuietori electrice cu cifru
mecanic, aparate pentru controlul accesului
(electrice), încuietori cu combinații (metalice)
(electrice), aparate electrice pentru controlul
accesului, încuietori nemetalice cu mecanism
electric, încuietori mecanice cu mecanism
electric, încuietori electronice, lacăte electronice,
dispozitive antifurt electronice, carduri cu cip
electronic, sonerii electronice de avertizare,
sisteme de închidere electronice, sisteme
electronice de intrare, încuietori electronice

pentru uși, încuietori de uși electronice, încuietori
electronice cu amprentă, brățări de identificare
codate electronic, carduri cu cip electronic
codificate, cartele cu date înregistrate electronic,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), sisteme electronice
de control al accesului în clădiri.
43. Servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2022 04535 (111)188122
(151) 04/07/2022
(732) BIROUL CERTISSO SRL,

STR.PAZEI, NR.10, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CERTISSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, foime de tipar.
35. Publicitate, managementul. organizarea si
administrarea afacerilor: lucrări de birou.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, sericii 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) M 2022 04538 (111)188380
(151) 04/07/2022
(732) SORIN ALEXANDRU GRAMA,

SAT GOLOGANU, JUD. VRANCEA,
COMUNA GOLOGANU, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Grama

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.07.19;
24.17.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, roz, mov, alb,
maro

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

29. Produse lactate și înlocuitori, smântână,
sosuri pe bază de lactate, supă semipreparată,
supe și baze de supă, extracte din carne,
preparate pentru supe, legume procesate,
conserve cu legume, legume în conservă, supe
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
extracte din legume pentru gătit, gustări pe
bază de legume, sucuri de legume pentru gătit,
preparate pentru supă de legume, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
în saramură, conserve de legume, chipsuri
de legume, produse tartinabile pe bază de

legume, paste de fructe și legume, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume.
30. Sosuri, sos concentrat, sosuri conservate,
sosuri pentru mâncare, sosuri gata făcute, ceai,
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), produse de cofetărie și
înghețate, 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), decorațiuni din
bomboane, torturi vegane, înghețată vegană,
înghețată, suc de fructe (produse de cofetărie),
baton dulce (dulciuri), batoane de cereale,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
energetice pe bază de cereale, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de brutărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, lipie, lipii
pentru sandvișuri (pâine), produse de patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, 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, tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane.
32.  Apă gazoasă (carbonatată), apă
carbogazoasă.
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 26.11.05; 26.11.12; 26.11.21;
01.15.21; 01.15.24; 29.01.15

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

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

5. Săruri de magneziu de uz farmaceutic, sulfat
de magneziu de uz farmaceutic, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de minerale.
35. Publicitate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă.

───────

(210) M 2022 04549 (111)188087
(151) 04/07/2022
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOȘILOR NR. 213, CAMERA 1,
BLOC 21A, SCARA 1, ETAJ 2,
AP. 20,SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BERRITOS GUERRILLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 11.03.01; 19.07.17; 29.01.12

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

clase:
32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere, bere fără
alcool, must de bere, băuturi pe bază de bere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de o
berărie.

───────

(210) M 2022 04545 (111)188144
(151) 04/07/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

Sanvero 
Magneziu Organic

Indicat în perioadele 
de efort psihic și fizic intens

Supliment alimentar
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(210) M 2022 04550 (111)188145
(151) 04/07/2022
(732) DRAGOȘ ILIE, STR. SLT.

VASILE BOGDAN NR. 46A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900365, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Play Radio România
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Radiouri.

───────

(210) M 2022 04552 (111)188450
(151) 05/07/2022
(732) IONUȚ-CĂTĂLIN ANDRONACHE,

STR. PĂCURARI NR. 59, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

MEGA ORCHESTRA Iași

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 24.17.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bej (HEX #ead4be),
negru (HEX #2b2b2b, HEX #1b1b1b),
maro (HEX #65463a)

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

41. Organizarea de spectacole, activități
culturale, organizarea de evenimente, concerte
muzicale, servicii interpretate de artiști.

───────

(210) M 2022 04558 (111)188146
(151) 05/07/2022
(732) ADRIAN-MIHAI GAVRILA,

STRADA XII, NR.14, JUDEȚ
SIBIU, CRISTIAN, 557085, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Pitikot
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04564 (111)188210
(151) 05/07/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

TILSEPTIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru tratarea durerii
de gât, dropsuri medicamentoase, tablete de uz
farmaceutic, spray-uri pentru gât (medicinale),
pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, drajeuri
medicamentoase pentru tuse.
30. Produse de cofetărie nemedicinale, dulciuri
nemedicinale sub formă de tablete, drajeuri
romboidale (cofetărie).

───────
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(210) M 2022 04565 (111)188147
(151) 05/07/2022
(732) DELIA MĂRGINEANU, BLD.

VICTORIEI NR. 31A, ET. 2, AP.
12, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

LA POARTA MOȚULUI

(531) Clasificare Viena: 11.01.09; 12.01.15;
27.05.01

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

43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și

băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), 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.

───────
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LOGISTIC SRL, STR. LIBERTĂŢII,
NR. 315, JUD. CLUJ, APAHIDA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.22;
26.11.01; 18.01.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fac82b), albastru (HEX #0060b0), alb

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

36. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 04579 (111)188237
(151) 06/07/2022
(732) SC REVOLUTION MEDIA

COMPANY SRL, STR. ACADEMIEI,
NR. 39-41, SC. B, ET. 4, AP.
10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Revolution Media
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare și publicitate,

servicii publicitare și de promovare, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
servicii de consultanță privind promovarea
de vânzări, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de promovare a afacerilor
prestate prin telex, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii ale camerei
de comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de agenții de
modele privind promovarea vânzărilor, servicii de
agenții de modele pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovarea produselor și
serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, servicii de modele în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale,
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, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor

(210) M 2022 04577 (111)188067
(151) 05/07/2022
(732) SOCIETATEA PATRISTRANS VT

PATRISTRANS 
VT LOGISTIC

DEZVOLTĂM AFACERI
DURABILE ÎMPREUNĂ
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și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și de
alte titluri de valoare, 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,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

───────

(210) M 2022 04582 (111)188592
(151) 06/07/2022
(732) GLS GENERAL LOGISTICS

SYSTEMS ROMANIA SRL, STR.
STEFAN CEL MARE, PARC
INDUSTRIAL SELIMBAR, NR. 3,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

G Locker

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.21

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
657C), negru

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

39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
francarea corespondenţei, livrarea de colete,
depozitarea de bunuri, logistica transporturilor.

───────

(210) M 2022 04583 (111)188357
(151) 13/07/2022
(732) RTC PROFFICE EXPERIENCE SA,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
29, CLĂDIREA AFI TECH PARK1,
SPAŢIUL 1, ETAJ 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OFFICE EXPRESS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 26.11.01; 24.15.01

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(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.

───────
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(210) M 2022 04584 (111)188078
(151) 06/07/2022
(732) ONECI EDUARD-CONSTANTIN,

DRUMUL TABEREI NR. 122, BL.
OF2, SC. 1, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZoidPay

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
26.11.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#121AFF), negru (HEX #19191A), alb
(HEX #FFFFFF)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 04588 (111)188333
(151) 06/07/2022
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI-

TG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEŢCANI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

RENODRAGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#EBD313)

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

5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
medicamente pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, preparate pentru facilitarea creşterii
dinţilor, medicamente de uz uman, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
dietetice, preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────
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(210) M 2022 04596 (111)188148
(151) 06/07/2022
(732) DHINGRA LAURA GABRIELA,

STR. DANTELEI NR. 90A, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CASIANI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale.

───────

(210) M 2022 04606 (111)188197
(151) 07/07/2022
(732) LIBERTY RESIDENTIAL SRL,

STR. GĂRII NR. 21, LIBERTY
TECHNOLOGY PARK, CORPUL
ADMINISTRATIV, PARTER,
BIROUL 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Liberty RESIDENTIAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, consultanta pentru conducerea
afacerilor, asistenta in conducerea
afacerilor, îndrumări in organizarea
si conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale in numele terților,
consultanta privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări

de birou), oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, compilarea de informații
în baze de date computerizate, servicii de
relații media, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, postarea de afișe publicitare,
consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii de achiziție pentru terți,
achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
țintă, răspândirea materialelor publicitare.

37. Servicii de construcții, reparații clădiri,
instalații de încălzire centrală, servicii de
instalații electrice, întreținere de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare, reparare
de instalații sanitare, izolarea instalațiilor de
conducte, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
construcții, instalații și reparații subacvatice,
instalare de instalații pentru băi, recondiționarea
instalațiilor de aer condiționat, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, servicii
de deparazitare pentru instalații electrice,
construcții de instalații de stocare subterană,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice
solare, întreținere de instalații de alimentare cu
apă, construire de instalații de alimentare cu
apă, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, întreținere și reparare de instalații în
clădiri, reparare de instalații de alimentare cu
energie, reparare de instalații de alimentare cu
apă, construcție de instalații care recuperează
energia valurilor, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, recondiționate, reparare

36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii financiare
privind afacerile, administrarea afacerilor
financiare, servicii de afaceri monetare, afaceri
imobiliare, imobiliare (evaluări), evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
multifinanțare, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară).
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și întreținere a instalațiilor electrice: lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, curățarea instalațiilor
de conducte de alimentare cu apă: servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de instalații și reparații
de panouri din sticlă, întreținere și reparare
de instalații de monitorizare a încălzirii,
întreținere, reparare și recondiționate de
aparate și instalații fotovoltaice, reparare de
instalații și mașini pentru producția de energie,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor de apă și canal, întreținere, service
și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supravegherea construcției de
clădiri, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, izolarea clădirilor existente,
izolare termică a clădirilor: montarea izolației
termice la clădiri, etanșarea betonului, etanșarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, servicii de etanșare
a găurilor de ventilație pentru aer condiționat,
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
informații în domeniul reparațiilor: furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, servicii
de demolare, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, supravegherea lucrărilor
de demolare a clădirilor: demolare de construcții
civile: rerostuirea zidăriei, tencuire, așezarea
cărămizilor (zidărie), acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii pentru acoperișuri,
amenajare de terenuri (construcții), servicii de
amenajări de bucătării, curățarea geamurilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
inginerie, proiectarea (designul) spațiului interior,
artă grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcțiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,

planificare în domeniul designului, cercetare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design interior și exterior,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de design interior bazat pe principiile feng
shui, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, amenajări interioare
pentru clădiri, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consiliere
privind planificarea amplasării sau amenajării
localului, audit energetic, cercetare în domeniul
protecției mediului, furnizarea de informații
științifice, consiliere și consultanță cu privire la
reducerea emisiilor de carbon, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice.

───────

(210) M 2022 04614 (111)188056
(151) 07/07/2022
(732) PLENTIFUL SRL, STR.

BOERESCU ZAHARIA, NR. 2, BL.
R2, AP. 03, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, 130059,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

La Miette
(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,
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sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04615 (111)188149
(151) 07/07/2022
(732) C. PRESTIGE INVESTISSEMENTS

S.A., 4 RUE JEAN-PIERRE
BRASSEUR, LUXEMBOURG,
L1258, LUXEMBURG

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

CARBON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Sampanie, vin cu denumire de origine
protejată „champagne”.

───────

(210) M 2022 04621 (111)188150
(151) 07/07/2022
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR. 5,
AP. 17, JUD. BIHOR, ORADEA,
410270, BIHOR, ROMANIA

(540)

CETATEA DINOZAURILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.08; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
portocaliu, maro, alb

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

35. Publicitate.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 04631 (111)188267
(151) 07/07/2022
(732) BUCATARU GEORGE MARIUS,

SAT PROSCA, JUDET BUZAU,
COMUNA NAENI, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

M MANELOTECA
MUZICA TA DE SUFLET

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
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organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
divertisment muzical, organizarea de spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizare de concursuri muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii de
cluburi (discoteci), servicii oferite de discoteci,
servicii de divertisment furnizate în discoteci.

───────

(210) M 2022 04632 (111)187986
(151) 07/07/2022
(732) IRINA STANCU, STR. BRANULUI

TOHANUL NOU, NR.51,
ZĂRNEȘTI, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ULTIMUL APUS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

12.01.10; 29.01.02; 29.01.03; 05.01.16
(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.

19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor sicrie și urne funerare, plăci funerare
din plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, pietre
funerare, monumente funerare nemetalice, stele
funerare nemetalice, plăci funerare nemetalice,
plăci funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente
de flori funerare (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si online de sicrie
și urne funerare, plăci funerare din plastic,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât articole de bijuterie, pietre funerare,
monumente funerare nemetalice, stele funerare
nemetalice, plăci funerare nemetalice, plăci
funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente de flori
funerare.
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39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────

(210) M 2022 04633 (111)188248
(151) 07/07/2022
(732) IRINA STANCU, STR. BRANULUI

TOHANUL NOU, NR.51, JUDET
BRASOV, ZĂRNEȘTI, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ULTIMUL APUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor sicrie și urne funerare, plăci funerare
din plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, pietre
funerare, monumente funerare nemetalice, stele
funerare nemetalice, plăci funerare nemetalice,
plăci funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente
de flori funerare (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze

și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si online de sicrie
și urne funerare, plăci funerare din plastic,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât articole de bijuterie, pietre funerare,
monumente funerare nemetalice, stele funerare
nemetalice, plăci funerare nemetalice, plăci
funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente de flori
funerare.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────
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(210) M 2022 04634 (111)188408
(151) 07/07/2022
(732) CRISTIAN - IONUȚ BEȘLIU,

BLD. GARII NR.4, BL.15, SC.D,
AP.16, JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Beșliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor sicrie și urne funerare, plăci funerare
din plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, pietre
funerare, monumente funerare nemetalice, stele
funerare nemetalice, plăci funerare nemetalice,
plăci funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente
de flori funerare (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,

procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si online de sicrie
și urne funerare, plăci funerare din plastic,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât articole de bijuterie, pietre funerare,
monumente funerare nemetalice, stele funerare
nemetalice, plăci funerare nemetalice, plăci
funerare din marmură, beton, plăci funerare
din metal, stele funerare metalice, monumente
funerare din metal, crucifixuri din metale
comune, altele decât articole de bijuterie, flori,
flori artificiale, coroane de flori funerare, coroane
din flori artificiale, buchete si aranjamente de flori
funerare.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────

(210) M 2022 04636 (111)188057
(151) 08/07/2022
(732) NUCSOARA TURISM S.R.L., STR.

LA VALCEA NR. 1, JUD. ARGEȘ,
SAT SBOGHITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

DAOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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43. Servicii de rezervare de spații de cazare
pentru turiști, în special prin agenții de turism,
servicii de cazare, cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04637 (111)188560
(151) 08/07/2022
(732) PETRICĂ PUIU, ORAȘ CAJVANA

NR. 748, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SINCE 2014 "La
Puiu" Restaurant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 02.01.11

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04639 (111)188198
(151) 08/07/2022
(732) FOMIXMEDICA S.R.L., STR.

PRIMĂVERII NR. 2, BLOC ST1,
PARTER, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.06; 03.07.24; 19.13.22

(591) Culori revendicate:portocaliu, roșu,
galben, gri, alb, negru

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de analize medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii mobile ale
clinicilor medicale, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de teste medicale pentru

MACMAC MEDICAL 
Clinica de Pediatrie 
Împreună creştem 
boboci sănătoşi!
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diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare
la adn, genetică și testarea genetică, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de asistență medicală pediatrică.

───────

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
202B, CAMERA 42, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060023, ROMANIA

(540)

ev-chargers Charge your ride

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.05.01; 26.05.16; 01.15.03; 14.01.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#63A4FF, HEX #6699FF, HEX
#739ED3, HEX #83EAF1)

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

9. Aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate de alimentare
cu energie continuă, aparate pentru retea
de electricitate, aparate de transmisie în
rețea, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), blocuri de alimentare
cu energie electrică, bănci de încărcare,
aparate cu alimentare regulată, componente
electrice și electronice, convertoare alternativ-
continuu, convertoare de cc/ca, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, stații
de încărcare pentru mașini electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate.

───────

(210) M 2022 04642 (111)188404
(151) 08/07/2022
(732) ONIUM DESIGN SERVICES S.R.L.,

STR. TOAMNEI NR. 24, SC. B,
AP. 22, CAM 1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500223, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ONIUM DESIGN SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.07

(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

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030116 din data

31.10.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "ev-chargers”.

(210) M 2022 04640 (111)188500
(151) 08/07/2022
(732) ID SMART ELECTRONICS S.R.L.,
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științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 04645 (111)188151
(151) 08/07/2022
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEȚ MUREȘ,
SIGHIȘOARA, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

SMOLS shaorma balcanica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne preparată, produse din carne
preparate, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne.
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, înveliș
pentru sandvișuri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care conțin
salată, sandvișuri cu carne de pui, sandviș din
brânză topită și șuncă, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, shaorma.

───────

(210) M 2022 04647 (111)188227
(151) 08/07/2022
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STRADA GHEORGHE LAZAR
NR.12, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Proaspăt de Babiciu
(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.

───────
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(210) M 2022 04648 (111)188374
(151) 08/07/2022
(732) WHITE DRESS S.R.L., STR.

ALUNIŞULUI NR. 10A, SAT REDIU,
JUDEȚ IAȘI, COMUNA REDIU,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Două Inimi croit pentru infinit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:mov (HEX #651e38),
roz (HEX #bc4077)

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

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, 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, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
gulere detaşabile, pernuţe împotriva transpiraţiei
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale

din iarba esparto (espadrile), încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover / rochii tip
salopetă, 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), 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,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti
de somn, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, șoşoni,
articole sport din jerseu, portjartiere, ciorapi,
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, văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, broboade, jambiere, mănuși
termice pentru ecrane tactile, articole de
acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar / măști pentru
față (îmbrăcăminte), altele decât cele de uz
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medical sau sanitar, mănuși pentru șoferi, rochii
de mireasă, jartiere de mireasă, rochii de bal,
rochii pentru femei, rochii din piele, gulere pentru
rochii, rochii de plajă, rochii pentru gravide, rochii
lungi de seară, rochii pentru domnișoare de
onoare, rochii de gală pentru femei, rochii din
imitație de piele.
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, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
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,
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 marketingul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, 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), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
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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 intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de primire a vizitatorilor, desfășurarea
de evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, 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.
40. Aplicarea de apreturi de finisaj
pe materialele textile, legătorie, tivirea
ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, impermeabilizarea
țesăturilor / impermeabilizarea pânzelor,
ignifugarea ţesăturilor / ignifugarea
pânzelor / ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de
rezistenţă la rupere pentru articolele de
îmbrăcăminte, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
brodare, gravare, albirea ţesăturilor, împâslirea
ţesăturilor, condiţionarea blănurilor, tratarea
blănurilor împotriva moliilor, lustruirea blănurilor,
satinarea blănurilor, vopsirea blănurilor, poleire,
placarea cu aur, şlefuire, închirierea maşinilor de
tricotat, vopsirea articolelor din piele, prelucrarea
articolelor din piele, tipărirea offset, imprimarea
de modele, tratarea prin presare permanentă
a ţesăturilor, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire (imprimare), tighelire, prelucrarea
articolelor de şelărie, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, lipire, decaparea finisajelor,
tăbăcire, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile / tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, imprimare
3d personalizată pentru alţii, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor), urzit
(războaie de ţesut), tratarea lânii.
42. Calibrare (măsurare), programare
computerizată, 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), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (paas),
design de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, stilizare (proiectare
industrială), testarea materialelor, testarea
materialelor textile, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
design de costume, design de decoruri pentru
spectacole, proiectare de prototipuri, proiectare
de modele simulate pe computer, servicii de
design de logo-uri, design vestimentar pentru
terți, servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, furnizare de
informații despre servicii de design vestimentar.

───────
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(210) M 2022 04651 (111)188358
(151) 08/07/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, CALEA NATIONALA
NR. 64, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOȘANI, 710012, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 24.01.13; 03.07.24; 26.02.07;
05.01.10; 24.09.05; 04.03.05

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#dd2223), auriu (HEX #dbaa5d), negru
(HEX #020101), alb

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe.

───────

(210) M 2022 04659 (111)188399
(151) 09/07/2022
(732) ACTIV MEDIA SERVICES SRL,

STR. ALEEA JUPITER, NR. 2A,
BLOC 100, SC. A, AP. 23, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720258,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR. 39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

activ fm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 26.11.02; 26.04.16; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, productie de reclame
radio, publicitate radio si de televiziune,
productie de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate si reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, postei, productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agentie specializată în
publicitate prin radio si televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, promovare de concerte
muzicale, servicii de comert cu amănuntul
online pentru muzică si filme descărcabile si
preînregistrate, publicitate în domeniul turismului
si călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, administrare de programe
de schimburi culturale si educative, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii de promovare si publicitate,
servicii publicitare si de promovare, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing si promovare, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea produselor si serviciilor prin
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Everything SEMPER ALTIUS
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sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
promovare si relatii publice, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor si serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele tertilor) prin reclame
publicitare, furnizarea de spatiu pe pagini
web pentru promovare de produse si servicii,
promovare a vânzărilor de produse si servicii ale
tertilor prin evenimente promotionale, furnizare
de spatiu pe pagini web pentru promovarea de
produse si servicii, promovare de produse si
servicii ale tertilor prin intermediul unui program
preferential pentru clienti, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele si initiativele de mediu,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
de competitii si evenimente sportive, promovare
de produse si servicii pentru terti, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, organizare de expozitii si târguri
comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, promovarea produselor si serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
si asocia produsele si serviciile cu programe de
premiere, organizare de evenimente, expozitii,
târguri si spectacole în scopuri comerciale,
promotionale si publicitare în directă legătură cu
portul şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare si organizare
de târguri comerciale, expozitii si prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicatii, emisiuni de stiri
(transmisii), emisiuni televizate (transmisii),
emisiuni radiofonice (transmisii), servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune si transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, transmisie
radio prin cablu, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informatii prin radio, transmisie
de informatii prin radio, difuzarea la radio si

televiziune, difuzare de programe prin radio,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de comunicatii prin radiofrecventă, servicii de
informare privind radiodifuziunea, transmitere
de date computerizate prin radio, servicii de
comunicatii radiofonice, telefonice, telegrafice,
furnizare de servicii de radio mobil privat,
difuzare de programe radio si de televiziune,
transmitere de programe radio si de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune si
radio prin retele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informatii si alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune si transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, difuzare
de programe de radio si televiziune interactive,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală si prin
cablu, radiodifuziune de continut audiovizual si
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio si televiziune prin satelit, radiodifuziune
si transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune si transmitere de
programe de televiziune prin cablu, servicii de
paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicatii electronice), difuzare de programe
de radio si televiziune, inclusiv prin retele
de cablu, furnizare de informatii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
si de televiziune cu plată, transmisie prin
satelit de sunete, imagini, semnale si date,
transmitere de continut audio si video prin satelit,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet si forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
productia de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), productie de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, productie de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de stiri televizate, servicii
pentru productie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, divertisment de radio
si televiziune, prezentare de programe de
radio, productie de efecte speciale pentru radio,
productii de film, televiziune si radio, productie
de evenimente sportive pentru radio, servicii de
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divertisment radiofonic si televizat, realizare de
programe de divertisment radiofonic, servicii de
divertisment radiofonic prin internet, planificarea
programelor de radio si de televiziune, productie
si prezentare de programe de radio, închirierea
de posturi de radio si televiziune, servicii de
educatie furnizate prin intermediul radioului,
productie de programe radiofonice si de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
si de televiziune, servicii de prezentatori de
radio si de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de stiri pentru radio sau
televiziune, pregătire si productie de programe
de radio si televiziune, emiterea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
divertisment muzical, organizare de spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
productie de videouri muzicale, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
productie de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de muzică în direct, productie
de înregistrări sonore si muzicale, organizare
de spectacole vizuale si muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare si
coordonare de concerte muzicale, organizarea
de concerte în direct sustinute de formatii
muzicale, servicii educationale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct sustinute de o formatie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, furnizare
de instalatii pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educatională,
servicii de educatie furnizate prin intermediul
statiunilor turistice, organizare si coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de activităti culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivităti în scopuri culturale, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale si artistice, organizare
de prezentări în scopuri culturale, realizare
de expozitii cu scopuri culturale, organizare
de expozitii în scopuri culturale, administrare
(organizare) de activităti culturale, organizarea
de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,

organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de competitii în scopuri culturale,
organizare si coordonare de activităti culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităti
culturale, organizare de conferinte în materie de
activităti culturale, organizare de evenimente de
divertisment si evenimente culturale, organizare
de activităti culturale pentru tabere de vară,
organizare de expozitii în scopuri culturale sau
educative, organizare si realizare de tâguri cu
scop cultural sau educational, organizarea de
concursuri educative si culturale, organizare
de concursuri (divertisment), producţia de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizarea
de concursuri în domeniul educatiei sau
divertismentului, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizare de conferinte,
expozitii si concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment), fotografie,
fotoreportaje, organizare de concursuri în
domeniul fotografiei şi fotoreportajului, realizare
de emisiuni televizate şi programe radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizare de evenimente, expozitii, târguri,
festivaluri si spectacole cu scopuri culturale,
educative şi de instruire în directă legătură
cu portul, jocul şi cântecul popular, obiceiurile
şi tradiţiile, folclorul şi meştegurile tradiţionale,
obiceiurile tradiţionale gastronomice, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de manifestări şi concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment cu tematică
specială şi în special privind munca câmpului
şi munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare, producţia de
programe radio şi de televiziune in scopuri
culturale, educative, de instruire si de
divertisment în directă legătură cu portul, jocul şi
cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul
şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile tradiţionale
gastronomice, munca câmpului şi munca în
gospodării, productia de emisiuni de radio si de
televiziune cu scop de instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
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şi modurile de preparare a alimentelor în
bucătăria tradiţională rurală, munca câmpului
şi munca în gospodării, realizare de emisiuni
de radio si televiziune cu tematică populară/
folclorică, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, furnizarea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, operarea
de echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a revistelor,
publicarea de materiale multimedia online,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale.

───────

(210) M 2022 04684 (111)188410
(151) 11/07/2022
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORȚENI NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Biborțeni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul Biborțeni.
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 site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata a produselor
proprii si ale tertilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerț
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.
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(210) M 2022 04685 (111)188359
(151) 11/07/2022
(732) ORTOPLUS PHARMA S.R.L.,

STR. RECONSTRUCȚIEI NR. 5,
SC. A, ET. 6, AP. 20, CAM. 1, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Ortoplus Pharma

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.05;
27.05.01; 05.03.13; 05.03.15; 26.11.02;
26.11.09; 26.11.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2EB5AD), mov (HEX #7D1D5D)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacenlor, servicii specializate
privind eficienfa afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, managementul interimar al
afacerii, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, managementul
administrativ extemalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în

legătură a diverși specialiști cu clienții, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor.

───────

(210) M 2022 04687 (111)188360
(151) 11/07/2022
(732) TONI-C RICHARDSON S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 53,
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
REBRISOARA, 427240, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

T TONI-C RICHARDSON

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 24.13.02; 26.04.07

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata, cu amănuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────
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(210) M 2022 04692 (111)188385
(151) 11/07/2022
(732) IOANA-ELENA CRISTACHE, STR.

ION LUCA CARAGIALE, NR. 9,
SAT 1 DECEMBRIE, JUD.ILFOV,
COMUNA 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Scherzo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, organizare de concursuri
muzicale, organizarea concursurilor de
divertisment, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizarea spectacolelor,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, producție de spectacole, producție
de spectacole muzicale, producție de spectacole
în direct, producție de concursuri de talente,
divertisment muzical, spectacole muzicale,
organizarea de cursuri de muzică, organizarea
de spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, servicii de festivaluri muzicale,
regizare de spectacole muzicale, activitați
culturale, organizarea de activități educative
destinate copiilor, organizare de seminarii
educative, organizare de competiții educative,
organizare de evenimente educative, servicii
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, activități culturale, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de cursuri, administrare
(organizare) de concursuri, organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, planificare
şi organizare de expoziţii, simpozioane, colocvii,
conferinţe, cursuri, concursuri, festivaluri
şi reuniuni în scopuri culturale sau de
educaţie, furnizarea de publicaţii electronice,

nedescărcabile, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, nedescărcabile, publicare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, publicare de materiale didactice
educative, publicarea de materiale multimedia
online.

───────

(210) M 2022 04693 (111)188274
(151) 11/07/2022
(732) IMEDIVATION SRL, STR. TRAIAN

NR. 139-141, ET.3, AP.31,
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

YUNO CLINIC

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01;
26.01.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru ( HEX
#7d98c9), verde (HEX #99ba8b),
mov (HEX 3e5d9c, HEX 5c7cb9 HEX
bbc8e4), crem (HEX dda27a), verde
(HEX eccf74, HEX #0fcf77c)

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

9. Programe de calculator, înregistrate tip
aplicații medicale, programe de calculator,
descărcabile tip aplicații medicale, aplicații
software pentru calculator, descărcabile tip
aplicații medicale.
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10. Aparatele chirurgicale, medicale și dentare,
instrumentele și articolele utilizate în general
pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea
funcției sau stării persoanelor.
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de moașe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonție, îngrijire paliativă

───────

(210) M 2022 04694 (111)188275
(151) 11/07/2022
(732) IMEDIVATION SRL, STR. TRAIAN

NR. 139-141, ET.3, AP.31,
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

YUNO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru ( HEX

#7d98c9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, înregistrate tip
aplicații medicale, programe de calculator,
descărcabile tip aplicații medicale, aplicații
software pentru calculator, descărcabile tip
aplicații medicale.
10. Aparatele chirurgicale, medicale și dentare,
instrumentele și articolele utilizate în general
pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea
funcției sau stării persoanelor.
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de moașe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonție, îngrijire paliativă.

───────

TOPOLOVĂŢ, NR. 6, BL. TD 19,
SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062073, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STRADA COL.
CORNELIU POPEIA, NR. 36, SECTOR
5, BUCURESTI, 051802, ROMANIA

(540)

BUSINESSVOICE
vocea afacerii tale

(531) Clasificare Viena: 26.07.17; 29.01.15;
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow), rosu, negru, roz, verde,
albastru, turcoaz

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

35. Consultanță privind promovarea comercială,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate
41. Coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, servicii educaționale și de predare,
instruire în domeniul programării pe calculator,
instruire computerizată, instruire asistată pe
calculator, organizare de cursuri de instruire,
servicii de instruire în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, publicare de materiale
educative, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, organizare
de expoziții educaționale, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, organizare și coordonare de
seminarii și ateliere de lucru (instruire), instruire

(210) M 2022 04696 (111)188361
(151) 11/07/2022
(732) BUSINESS MIND SRL, STRADA
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în materie de hardware de calculator, instruire în
operarea sistemelor software, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
actualizarea software-ului pentru computer,
administrare de servere de la distanță, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
consultanță în legătură cu proiectarea de pagini
principale și de pagini de internet, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, design de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, programare pentru calculatoare,
programare de pagini web personalizate,
programare de pagini web

───────

(210) M 2022 04697 (111)188535
(151) 11/07/2022
(732) DORNA MEDICAL SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 28-30,
JUD. SUCEAVA, VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Dorna Medical

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, rosu

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

35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale,
gestionare a costurilor pentru servicii medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, revizuire a costurilor cu servicii
medicale, managementul clinicilor medicale
pentru terți, gestionare administrativă a clinicilor
medicale.
36. Servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale, servicii de gestiune
financiară referitoare la instituțiile medicale
41. Servicii de instruire pentru asistente
medicale care fac vizite la domiciliu, servicii de
formare pentru asistente medicale.
42. Analize de laborator în domeniul
bacteriologiei, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală.
44. Servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de îngrijiri medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de examinări
medicale (screening), servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
de bancă de celule pentru culturi de celule
destinate transplanturilor medicale, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
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servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, servicii de imagistică medicală,
imagistică cu raze x de uz medical, recoltarea
și conservarea sângelui uman, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, consiliere în domeniul imunologiei,
servicii medicale de radiologie - imagistică,
servicii medicale de imagistica cu ultrasunete,
recoltarea de probe pentru analize medicale,
receptia de probe biologice pentru analize
medicale, servicii in hematologie, servicii în
chimie clinica si biochimie, servicii in coagulare,
servicii in imunologie, servicii in marker virali
si marker tumorali, servicii in hormone, servicii
in examene de urina, servicii in examene
de scaun, servicii in microbiologie, servicii
parazitologie, servicii in citologie, servicii in
micologie, servicii in alergologie, consultatii
medicale de specialitate clinica, tratamente
medicale de specialitate clinica, investigatii
medicale de specialitate clinica, servicii medicale
de spitalizare de zi, servicii medicale de
stomatologie, servicii medicale de kinetoterapie
si fizioterapie.

───────

(210) M 2022 04698 (111)188298
(151) 11/07/2022
(732) TACO BELL CORP., 1 GLEN BELL

WAY, CALIFORNIA, IRVINE, 92618,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

#ISEEATACO

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

43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de restaurant cu vanzare pentru acasa,
pregătirea si furnizarea de alimente si băuturi
pentru consum in interiorul si in afara sediilor/
cladirilor, servicii de restaurant oferind livrare
la domiciliu, servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizarea de informatii despre serviciile
de restaurant.

───────

(210) M 2022 04704 (111)188152
(151) 11/07/2022
(732) SC DAVISAR CONCEPT SRL,

STR. ETERNITĂȚII LOT 17,
INCINTĂ BAZAR MUNICIPAL
SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

AUKAI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Odorizante de casă, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, trusă pentru
cosmetice, creioane de uz cosmetic, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane cosmetice pentru
obraji, cosmetice, creioane pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru sprâncene, gene
false, parfumuri, rujuri, bază de machiaj, pudră
de machiaj, ceară auto, ceară de ghete, ceară
pentru păr, uleiuri de față, uleiuri eterice, uleiuri
de masaj, creme depilatoare, loțiuni depilatoare,
produse pentru depilat, ceară pentru epilat,
creme pentru epilare, produse pentru epilare și
bărbierit.
10. Branțuri moi (ortopedice), branțuri
ortopedice detașabile, branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), cupe menstruale, tălpi
ortopedice, atele ortopedice, perne ortopedice,

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA
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perne contra insomniei, perne de uz terapeutic,
mănuși pentru masaj, mănuși chirurgicale,
instrumente manuale medicale, măşti sanitare,
măști medicale, măști laringiene, suspensoare
(bandaje), bandaje elastice, bandaje herniare.
14. Aliaje din metale prețioase, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru
uz stomatologic), bijuterii, ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
pietre prețioase, pietre semiprețioase, brăţări
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), monede, crucifixe
ca bijuterii, crucifixuri din metale prețioase,
altele decât articole de bijuterie, strasuri pentru
confecționat bijuterii, butoni de cămaşă, cercei,
bijuterii-pandantive, pandantive din chihlimbar
fiind articole de bijuterie, pandantive din
chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), imitații de
bijuterii, inele (bijuterii), ace de cravată, curele
pentru ceasuri de mână, metale pretioase.
18. Suporturi pentru cărți de vizită sub formă
de portofele, portofele pentru carduri, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele cu compartimente
pentru carduri, zgărzi pentru animale, portofele
din piele pentru carduri de credit, piele sau
imitație de piele, moleschin (imitație de piele),
genți din imitatie de piele, portchei, portofele,
genți, curele din piele, port-bebe, poșete, curele
din imitație de piele, umbrele, valize.
25. Articole de îmbrăcăminte impermeabile,
veste, uniforme, tutuuri, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), tricouri, tricotaje,
trenciuri, ținută stil casual, togi, taioare-
pantalon, taioare, șosete, șorturi, seturi
de bluză și jachetă, saronguri, sarafane,
șalvari, șaluri și eșarfe, salopete, pulovere,
protecții pentru guler, protecție pentru gât,
ponchouri, pelerine, pardesiuri, papioane,
pantaloni scurți, pantaloni lungi, paltoane, măști
de față (îmbrăcăminte), mănuși, mantouri,
mantale de ploaie, manșoane (îmbrăcăminte),
manșete (îmbrăcăminte), mantale, maiouri,
jersee, jerseuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din in, helănci, hanorace cu glugă, hanorace,
haine de stradă, haine de lucru, haine de iarnă,
haine de casă, gulere, glugi, geci, fuste, fulare
(îmbrăcăminte), fular tip manșon, branțuri.
35. Publicitate, marketing direct, marketing
digital, marketing afiliat, servicii de promovare,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu odorizante de casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu odorizanți de
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sprayuri odorizante pentru cameră,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu trusă pentru cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creioane de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creioane cosmetice pentru obraji, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creioane pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru sprâncene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu gene false, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rujuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bază de machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pudră de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceară auto, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceară de ghete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceară pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri de față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri eterice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiuni depilatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru depilat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceară pentru epilat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru epilare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru epilare
și bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu branțuri moi (ortopedice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu branțuri
ortopedice detașabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cupe menstruale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tălpi ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu atele ortopedice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perne ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne contra insomniei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perne de uz terapeutic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși pentru masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instrumente manuale
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
laringiene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suspensoare (bandaje), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bandaje
elastice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bandaje herniare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aliaje din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aliaje de metale prețioase (altele
decât cele pentru uz stomatologic), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de prezentare pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pietre prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brăţări (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanţuri (bijuterii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu monede, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu crucifixe
ca bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu crucifixuri din metale prețioase,
altele decât articole de bijuterie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu strasuri
pentru confecționat bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu butoni de cămaşă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cercei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii-pandantive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pandantive
din chihlimbar fiind articole de bijuterie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu medalioane (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coliere
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu imitații de bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu inele (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ace de cravată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru ceasuri de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu metale pretioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți
de vizită sub formă de portofele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu portofele

pentru carduri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portofele, inclusiv portcarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu portofele cu compartimente pentru carduri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zgărzi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu portofele din piele
pentru carduri de credit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu moleschin (imitație de piele), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
din imitatie de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu portchei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu portofele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu port-bebe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu poșete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
curele din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu valize,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de îmbrăcăminte impermeabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veste,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uniforme, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutuuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tunici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu trusouri
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tricouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tricotaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
trenciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ținută stil casual, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu togi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taioare-
pantalon, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu taioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șosete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șorturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seturi de bluză și jachetă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu saronguri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sarafane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șalvari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu salopete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pulovere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu protecții pentru guler, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecție
pentru gât, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu ponchouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelerine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pardesiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
papioane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pantaloni scurți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantaloni lungi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paltoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști de față (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mantouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mantale de
ploaie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu manșoane (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
manșete (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mantale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu maiouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jersee, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jerseuri (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte pentru fete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte pentru
femei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte din lână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte din
in, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu helănci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hanorace cu glugă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hanorace,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu haine de stradă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu haine de lucru, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu haine
de iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu haine de casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gulere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu glugi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu geci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fuste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fulare (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fular tip manșon, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu branțuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu odorizante de
casă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu odorizanți de cameră, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu sprayuri odorizante
pentru cameră, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu trusă pentru cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane cosmetice pentru obraji, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru sprâncene, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gene false, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rujuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bază de machiaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceară auto,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceară de ghete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceară pentru păr, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri de față,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri eterice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri de masaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme depilatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni depilatoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse pentru depilat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceară pentru
epilat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru epilare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru epilare
și bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu branțuri moi (ortopedice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu branțuri
ortopedice detașabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cupe menstruale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tălpi
ortopedice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu atele ortopedice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perne ortopedice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perne contra insomniei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu perne de uz terapeutic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși pentru masaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente manuale medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măşti sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măști medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu măști laringiene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suspensoare (bandaje),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bandaje elastice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bandaje herniare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aliaje din
metale prețioase, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aliaje de metale prețioase (altele
decât cele pentru uz stomatologic), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceasuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii
de prezentare pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pietre prețioase, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pietre semiprețioase, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brăţări
(bijuterii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lanţuri (bijuterii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu monede, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu crucifixe
ca bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu crucifixuri din metale prețioase,
altele decât articole de bijuterie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu strasuri
pentru confecționat bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu butoni de cămaşă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cercei, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii-pandantive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pandantive din chihlimbar
fiind articole de bijuterie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pandantive din chihlimbar
presat fiiind articole de bijuterie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu medalioane
(bijuterii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu imitații de bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
inele (bijuterii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ace de cravată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu curele pentru ceasuri
de mână, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu metale pretioase, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi pentru cărți
de vizită sub formă de portofele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu portofele
pentru carduri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu portofele, inclusiv portcarduri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu portofele
cu compartimente pentru carduri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu zgărzi pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu portofele din piele pentru carduri de

credit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piele sau imitație de piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu moleschin (imitație de
piele), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți din imitatie de piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu portchei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu portofele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu curele din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu port-bebe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu poșete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu curele din imitație de
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu valize, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte
impermeabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veste, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uniforme, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutuuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tunici, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu trusouri
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tricouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tricotaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu trenciuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ținută stil casual, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu togi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu taioare-pantalon, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu taioare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șosete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șorturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de bluză și jachetă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu saronguri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sarafane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șalvari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu salopete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pulovere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
protecții pentru guler, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu protecție pentru gât,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ponchouri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pelerine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pardesiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu papioane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pantaloni scurți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pantaloni lungi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu paltoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măști de față
(îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu mănuși, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mantouri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mantale
de ploaie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu manșoane (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu manșete
(îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mantale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu maiouri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jersee, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jerseuri
(îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte pentru fete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte pentru
femei, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte pentru copii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte din lână,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte din in, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu helănci, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hanorace cu glugă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hanorace, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu haine de stradă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu haine de lucru, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu haine de
iarnă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu haine de casă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gulere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu glugi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu geci, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fuste, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fulare
(îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fular tip manșon, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu branțuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu odorizante de casă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu odorizanți
de cameră, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu sprayuri odorizante pentru
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu trusă pentru cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu creioane de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu creioane cosmetice pentru obraji, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu creioane pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu produse cosmetice pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu gene false, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rujuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu bază de
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu pudră de machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ceară auto, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ceară de ghete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ceară pentru păr, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu uleiuri
de față, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uleiuri eterice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uleiuri de masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu creme
depilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu loțiuni depilatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse pentru depilat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ceară pentru epilat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu creme
pentru epilare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse pentru epilare
și bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu branțuri moi (ortopedice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu branțuri ortopedice detașabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu branțuri pentru papuci de casă
(ortopedice), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cupe menstruale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tălpi ortopedice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu atele
ortopedice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perne ortopedice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu perne contra insomniei, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu perne de uz terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mănuși
pentru masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu instrumente manuale medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu măști
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu măști laringiene, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu suspensoare (bandaje), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bandaje
elastice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bandaje herniare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aliaje din metale prețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu aliaje
de metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii de prezentare
pentru bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu casete de bijuterii (cutii) din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu pietre prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pietre semiprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brăţări
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lanţuri (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu monede, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu crucifixe ca bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu strasuri
pentru confecționat bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu butoni
de cămaşă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cercei, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bijuterii-pandantive, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pandantive
din chihlimbar fiind articole de bijuterie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu medalioane (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu imitații
de bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu inele (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ace de cravată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu curele pentru ceasuri
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu metale pretioase, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru cărți de vizită sub formă de
portofele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu portofele pentru carduri,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu portofele, inclusiv portcarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu portofele cu compartimente pentru
carduri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu zgărzi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu portofele din piele pentru carduri
de credit, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu piele sau imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu moleschin (imitație de piele),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu genți din imitatie de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu portchei, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu portofele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu curele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu port-bebe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu poșete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
curele din imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu valize, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole de
îmbrăcăminte impermeabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu veste,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uniforme, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tutuuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tunici, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu trusouri
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tricouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tricotaje, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu trenciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ținută stil casual, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu togi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu taioare-pantalon, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu taioare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu șosete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șorturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu seturi de bluză și jachetă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu saronguri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu sarafane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu șalvari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu salopete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pulovere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu protecții pentru guler, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu protecție
pentru gât, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ponchouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pelerine, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pardesiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu papioane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pantaloni scurți,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pantaloni lungi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paltoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu măști de față (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mănuși, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mantouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mantale de ploaie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
manșoane (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
manșete (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mantale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu maiouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jersee,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jerseuri (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu îmbrăcăminte pentru fete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu îmbrăcăminte pentru femei, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu îmbrăcăminte pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu îmbrăcăminte din lână, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu îmbrăcăminte din in, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu helănci,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hanorace cu glugă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hanorace, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu haine de stradă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în

legătură cu haine de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu haine
de iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu haine de casă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu gulere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu glugi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu geci, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu fuste, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fulare (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu fular
tip manșon, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu branțuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu odorizante de casă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu odorizanți
de cameră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sprayuri odorizante pentru
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu trusă pentru cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creioane de ochi
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creioane pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gene false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rujuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bază de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pudră de machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceară auto,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ceară de ghete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceară pentru
păr, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri de față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri eterice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri de masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
depilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni depilatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru depilat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceară pentru
epilat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru epilare, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
branțuri moi (ortopedice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu branțuri
ortopedice detașabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cupe
menstruale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tălpi ortopedice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu atele
ortopedice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perne ortopedice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perne contra insomniei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu perne de
uz terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mănuși pentru masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mănuși chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente manuale medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
măşti sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
laringiene, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suspensoare (bandaje),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bandaje elastice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bandaje
herniare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aliaje din metale prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aliaje de metale prețioase (altele
decât cele pentru uz stomatologic), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
prezentare pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete de bijuterii (cutii) din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pietre prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brăţări
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lanţuri (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu monede, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu crucifixe ca bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu crucifixuri din metale prețioase,

altele decât articole de bijuterie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
strasuri pentru confecționat bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
butoni de cămaşă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cercei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bijuterii-pandantive, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu medalioane (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu imitații
de bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ace
de cravată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele pentru ceasuri
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu metale pretioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru cărți de vizită sub formă
de portofele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portofele pentru carduri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu portofele, inclusiv portcarduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu portofele cu compartimente pentru carduri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zgărzi pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
portofele din piele pentru carduri de credit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piele sau imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu moleschin (imitație de piele), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți din imitatie de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu portchei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu portofele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-bebe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu poșete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele din imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu valize, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte impermeabile, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu veste, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uniforme, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tutuuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tunici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu trusouri (articole de îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tricouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tricotaje, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu trenciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ținută stil casual, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu togi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu taioare-pantalon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu taioare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șosete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șorturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu seturi de bluză și
jachetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu saronguri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sarafane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șalvari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu salopete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pulovere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu protecții pentru
guler, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu protecție pentru gât, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ponchouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelerine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pardesiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu papioane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pantaloni scurți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pantaloni lungi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paltoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști de față (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mănuși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mantouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mantale
de ploaie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu manșoane (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu manșete (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mantale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu maiouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jersee,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jerseuri (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte pentru fete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
pentru femei, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu îmbrăcăminte pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu îmbrăcăminte din lână, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu îmbrăcăminte din in, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu helănci,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hanorace cu glugă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hanorace, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu haine de stradă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu haine de lucru, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu haine de
iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu haine de casă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gulere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu glugi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geci, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fuste, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fulare (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fular tip manșon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu branțuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu odorizante de casă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu odorizanți de cameră, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu sprayuri odorizante pentru cameră,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu trusă pentru cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu creioane de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu creioane de ochi de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu creioane
cosmetice pentru obraji, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu creioane pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu gene false, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu rujuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu bază de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu pudră de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
ceară auto, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu ceară de
ghete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu ceară pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu uleiuri de față, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu uleiuri eterice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu uleiuri de masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu creme depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu loțiuni depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu produse pentru depilat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ceară pentru epilat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
creme pentru epilare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
produse pentru epilare și bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu branțuri moi (ortopedice), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu branțuri ortopedice detașabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cupe menstruale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu tălpi ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu atele ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu perne ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu perne contra insomniei, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu perne de uz terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu instrumente manuale medicale, servicii de

vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
măști medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu măști
laringiene, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu suspensoare
(bandaje), servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu bandaje elastice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu bandaje herniare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu aliaje din metale prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu aliaje de metale prețioase (altele
decât cele pentru uz stomatologic), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu cutii de
prezentare pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cutii pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu pietre prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu pietre semiprețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu brăţări (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lanţuri (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu monede, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu crucifixe ca bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu crucifixuri din metale prețioase, altele decât
articole de bijuterie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
strasuri pentru confecționat bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu butoni de cămaşă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cercei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu bijuterii-pandantive, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu pandantive din chihlimbar fiind articole de
bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu pandantive
din chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu medalioane (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
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poștală în legătură cu coliere (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu imitații de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu inele (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ace de cravată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu curele pentru ceasuri de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu metale pretioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu suporturi pentru cărți de vizită
sub formă de portofele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu portofele pentru carduri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu portofele, inclusiv portcarduri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu portofele cu compartimente pentru
carduri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu zgărzi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu portofele din
piele pentru carduri de credit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu piele sau imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu moleschin (imitație de piele), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu genți din imitatie de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu portchei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
portofele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu curele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu port-bebe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu poșete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu curele din imitație de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu valize, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
articole de îmbrăcăminte impermeabile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu veste, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
uniforme, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu tutuuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu tunici, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu

trusouri (articole de îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu tricouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu tricotaje, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu trenciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ținută stil casual, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu togi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu taioare-pantalon, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
taioare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu șosete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu șorturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu seturi de bluză și jachetă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu saronguri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu sarafane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu șalvari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu salopete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu pulovere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu protecții
pentru guler, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu protecție
pentru gât, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu ponchouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu pelerine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu pardesiuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu papioane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pantaloni
scurți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu pantaloni lungi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu paltoane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu măști de față (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu mănuși, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu mantouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mantale de ploaie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
manșoane (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
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cu manșete (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mantale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu maiouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu jersee, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu jerseuri (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu îmbrăcăminte pentru fete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu îmbrăcăminte pentru femei,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu îmbrăcăminte pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu îmbrăcăminte din lână, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu îmbrăcăminte din in, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu helănci, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hanorace
cu glugă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hanorace,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu haine de stradă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu haine de lucru, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
haine de iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu haine de
casă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu gulere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu glugi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu geci, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu fuste, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu fulare (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu fular tip manșon, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu branțuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu odorizante
de casă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu odorizanți de
cameră, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu sprayuri odorizante
pentru cameră, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu trusă pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu creioane de uz

cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu creioane de ochi de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu creioane
cosmetice pentru obraji, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu creioane pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu produse cosmetice
pentru sprâncene, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu gene
false, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu rujuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu bază
de machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pudră de
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ceară auto, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ceară de ghete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ceară pentru păr, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu uleiuri de față, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu uleiuri eterice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
uleiuri de masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
creme depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
loțiuni depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
produse pentru depilat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ceară pentru epilat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu creme pentru epilare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu branțuri moi (ortopedice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu branțuri ortopedice
detașabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu branțuri
pentru papuci de casă (ortopedice), servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu cupe menstruale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu tălpi ortopedice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu atele ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
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perne ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
perne contra insomniei, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
perne de uz terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu instrumente manuale medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu măşti sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu măști medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu măști laringiene, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
suspensoare (bandaje), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu bandaje elastice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
bandaje herniare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
aliaje din metale prețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
aliaje de metale prețioase (altele decât cele
pentru uz stomatologic), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu cutii de prezentare pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu cutii pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu casete de
bijuterii (cutii) din metale prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu pietre prețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu pietre semiprețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu brăţări (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lanţuri (bijuterii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
monede, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu crucifixe ca
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole de
bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu strasuri pentru
confecționat bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
butoni de cămaşă, servicii de vânzare cu

amănuntul prin teleshopping în legătură cu
cercei, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu bijuterii-
pandantive, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pandantive
din chihlimbar fiind articole de bijuterie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu pandantive din chihlimbar presat
fiiind articole de bijuterie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu medalioane (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
imitații de bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu inele
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ace de
cravată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu curele pentru ceasuri
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu metale
pretioase, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu suporturi pentru
cărți de vizită sub formă de portofele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu portofele pentru carduri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu portofele, inclusiv portcarduri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu portofele cu compartimente
pentru carduri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu zgărzi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu portofele din piele
pentru carduri de credit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
piele sau imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu moleschin (imitație de piele), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu genți din imitatie de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu portchei, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
portofele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu curele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
port-bebe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu poșete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu curele din imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
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cu valize, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu articole de
îmbrăcăminte impermeabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
veste, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu uniforme, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tutuuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
tunici, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu trusouri (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu tricouri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tricotaje, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu trenciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ținută stil
casual, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu togi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu taioare-pantalon, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu taioare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu șosete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu șorturi, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu seturi de bluză și jachetă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu saronguri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
sarafane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu șalvari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu șaluri și eșarfe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu salopete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
pulovere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu protecții pentru
guler, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu protecție pentru
gât, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ponchouri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu pelerine, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
pardesiuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu papioane, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu pantaloni scurți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu pantaloni lungi, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
paltoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu măști de

față (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
mănuși, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu mantouri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu mantale de ploaie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu manșoane (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu manșete (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu mantale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu maiouri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu jersee, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu jerseuri (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu îmbrăcăminte rezistentă la
ploaie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu îmbrăcăminte pentru
fete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu îmbrăcăminte pentru
femei, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu îmbrăcăminte pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu îmbrăcăminte din lână, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu îmbrăcăminte din in, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu helănci, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu hanorace cu
glugă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu hanorace, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu haine de stradă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu haine de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu haine de iarnă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu haine
de casă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu gulere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu glugi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
geci, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu fuste, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu fulare (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu fular tip manșon, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
branțuri

───────
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(210) M 2022 04705 (111)188542
(151) 11/07/2022
(732) EVE JULIETT S.R.L., STR.

PODULUI NR. 21, BLOC 51,
SCARA B, ETAJ 2, AP.8, JUDETUL
COVASNA, MUNICIPIUL SFÂNTU
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Eve Juliett

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
05.05.20

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

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte

impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte pentru teatru,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbați, ascoturi (cravate), halate de
baie, slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
articole de încălțăminte pentru plajă, papuci
de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, ghete, încălțăminte cu închidere
cu arici, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, mocasini, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru sport, pantofi de ocazie, papuci de casă,
papuci din piele, sandale, sandale bărbătești,
sandale de damă, șlapi, teniși, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
de acoperit fața (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
băști, bentițe pentru cap, berete, bonete, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, cozorocuri, căciuli
de blană artificială, căciuli tricotate, eșarfe de
pus pe cap, eșarfă tubulară, fesuri, glugi,
jobene, manșoane (îmbrăcăminte), manșoane
de blană, măști de față (articole de modă), pălării,
pălării de plajă, pălării pentru femei, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), toci (pălării),
turbane, viziere (articole de îmbrăcăminte),
voalete, accesorii metalice pentru încălțăminte,
branțuri, gulere detașabile, gulere pentru rochii,
gulere false, batiste de buzunar, baticuri de
purtat la gât, bermude, bikini, blazere, blugi,
bluze, bluze de trening, blănuri, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe pentru bebeluși, bluzoane,
bolerouri, brâie pentru smoching, bretele pentru
imbracaminte, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), caftane, cămăși,
cămăși de costum, cămăși cu nasturi, cămăși
din catifea reiată, cămăși din tricot, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, camizole de noapte,
cape și pelerine, cardigane, capoate, centuri
de piele, centuri din materiale textile, cămăși și
furouri, chimonouri, ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
combinezoane (îmbrăcăminte), corsete pentru
talie, costume, costume bărbătești și taioare,
costume de baie, costume de baie pentru
bărbați, costume de baie pentru femei, costume
de baie pentru copii, costume de bal mascat,
costume de damă, costume de dans, costume
de bebeluși, costume de ploaie, costume de
seară, costume din piele, costume din trei
piese (articole de îmbrăcăminte), costume dintr-
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o singură piesă, costume informale (casual),
cravate, curele (accesorii vestimentare), dubluri
pentru jachete, egări (pantaloni), eșarfe, etole
(blănuri), flanele, fracuri, fular tip manșon,
fulare (eșarfe pentru gât), fuste, gabardine
(îmbrăcăminte), fuste-pantalon, geci, haine de
casă, haine din lână, haine tricotate, halate
de casă, hanorace, helănci, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte
țesută, izmene, jachete, jachete (îmbrăcăminte),
jachete de trening, jachete impermeabile,
jachete lungi, lenjerie intimă și de noapte,
jambiere, jartiere de mireasă, maiouri, mantale,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși, mantouri,
măști de față (îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni, pantaloni de ocazie, pantaloni
de relaxare, papioane, pardesiuri, pelerine,
ponchouri, pulover (articole de îmbrăcăminte),
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), redingote,
rochii de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii de plajă, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, sacouri de gală, sacouri sport,
salopete, șaluri, sarafane, sariuri, saronguri,
șalvari, smochinguri, șorturi, șosete, taioare,
taioare-pantalon, ținute de seară, ținută stil
casual, topuri (articole vestimentare), trenciuri,
tricotaje, tricouri, tunici, tutuuri, uniforme, veste,
îmbrăcăminte.
35. Servicii publicitare, de marketing şi
promoţionale privind creaţia vestimentară pentru
femei, dezvoltarea de concepte publicitare
vestimentare, scrierea şi publicarea de texte
publicitare privind creaţia vestimentară pentru
femei, organizarea şi participarea la târguri
şi expoziţii, prezentarea creaţiilor vestimentare,
realizată cu scop comercial şi publicitar, servicii
de comerţ de articole de îmbrăcăminte pentru
femei în magazine specializate şi prin intermediul
caselor de comenzi şi prin internet (magazin
online).
42. Servicii de creație vestimentară, consultanță
în domeniul vestimentar pentru femei (styling
vestimentar), crearea de modele vestimentare
pentru femei (design vestimentar).

───────

(210) M 2022 04706 (111)188395
(151) 11/07/2022
(732) IONEL RADUCU, STR. GEORGE

CALBOREANU NR. 3, BL. 119,
SC. 3, ET. 10, AP. 158, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Turkiseria

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16

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

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

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

───────
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(210) M 2022 04708 (111)188239
(151) 11/07/2022
(732) EUGENIA - MANUELA STAICU,

STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR.
3, BL. 3, ET 8, AP 34, JUDETUL
GORJ, TARGU-JIU, 210143, GORJ,
ROMANIA

(540)

KI KEYA IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2022 04713 (111)188209
(151) 11/07/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

KASARIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  produse farmaceutice pentru tratamentul
disfuncției erectile, preparate farmaceutice

utilizate în urologie, preparate farmaceutice
pentru tratamentul hipertensiunii pulmonare.

───────

(210) M 2022 04715 (111)188528
(151) 11/07/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

SYRLENO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice utilizate în
transplantul de organe, preparate farmaceutice
pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oncologie.

───────
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(210) M 2022 04716 (111)188459
(151) 11/07/2022
(732) IZAKAYA JAPANESE PUB SRL,

SOȘEAUA PANTELIMON NR. 266,
BL. A, ET. 6, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RUKA IZAKAYA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16;
05.03.13

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, baruri, ceainării.

───────

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ETNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
si materiale pentru artisti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru

documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
băuturilor.

───────

(210) M 2022 04728 (111)188461
(151) 12/07/2022
(732) MIHAELA POSTOLACHE, BD.

DACIA, NR. 18, BL. A3, SC. A,
ET. 7, AP 32, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, 61026, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ContaGo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 04731 (111)188259
(151) 12/07/2022
(732) SC ANTIBIOTICE S.A., STRADA

VALEA LUPULUI NR. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ZEVASTOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 04720 (111)188460
(151) 12/07/2022
(732) VASILE SILVIU PRIGOANA, STR.
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SAT GILĂU, NR. 1311C, AP. 1, JUD.
CLUJ, COM. GILĂU, 407310, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.19; 26.11.07

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

43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică, servicii de fast food, servicii de bar.

───────

(210) M 2022 04736 (111)188570
(151) 12/07/2022
(732) MDC DUAL CONCEPT S.R.L.,

STR. BISERICA TROIŢA, NR.
26/41/2, SAT SĂFTICA, JUD.
ILFOV, COM. BALOTEȘTI, 77017,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

MIRENGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.04.05; 09.01.20

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

11. Aparate și instalații de iluminat.
14. Bijuterii din aur cu pietre prețioase și fără.
20. Mobilier.
24. Perdele din material textil, draperii din
material textil, fețe de masă din material textil,
fețe de pernă din material textil, protecții
pentru masă din material textil, prosoape
din material textil, lenjerie de uz casnic din
material textil, huse pentru pat / cearșafuri /
cuverturi (cearșafuri) / cuverturi matlasate, textile
pentru baie, exceptând îmbrăcămintea, pături
din material textil.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 11, 14, 20 și 24.
42. Servicii de design interior, amenajări
interioare, amenajare case, hoteluri, restaurante.

───────

(210) M 2022 04734 (111)188270
(151) 12/07/2022
(732) NICE TO MEAT YOU TWO S.R.L.,

LAKEVIEW 
beach, burgers & bar
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(210) M 2022 04741 (111)188153
(151) 12/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50,
JUD.MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09; 27.05.19; 26.11.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#283B8E), turcoaz (HEX #00AAB7)

(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, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04743 (111)188154
(151) 12/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09; 27.05.19; 26.11.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#283B8E, #34579F, #00A6E4),
turcoaz (HEX #00AAB7), verde (HEX
#06A752), galben (HEX #C8D400)

(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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

HELCOR 
INOVAŢIE 

PENTRU SĂNĂTATE

HELCOR 
INOVAŢIE

PENTRU SĂNĂTATE
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(210) M 2022 04744 (111)188546
(151) 12/07/2022
(732) SAMSARA FOOD SRL, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU, NR.
3, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400029, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR. 39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SAMSARA FOODHOUSE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 05.01.05

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

clase:
43. Servicii oferite de snack-baruri, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, catering,
servicii de catering, consiliere în domeniul
culinar, servicii oferite de ceainării, servicii de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
special, furnizarea de informații cu privire
la restaurant, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură,
furnizarea de localuri tip snack-bar, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și

băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii oferite de
pizzerii, organizare de recepții pentru nunți
(spații), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, restaurante (servirea mesei), servicii
de catering, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de bufet, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii contractuale de alimentație,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
ale bistrourilor, servicii ale barurilor, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și 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 case de oaspeți,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, servicii de gătit, servicii de
fast food la pachet, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de ceainărie,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de restaurant
și bar, servicii în domeniul gustărilor, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate
de bucătari personali, serviciu de catering
pentru instituții, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-café, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurant, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 04747 (111)188292
(151) 12/07/2022
(732) ACT SI POLITON SRL, STR.

DUMBRAVA NOUA, NR. 31,
CAM. 3, BL. P47, SC. 2, ET. 7,
AP. 57, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ap!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
24.17.04

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

clase:
9. Cărți audio, înregistrate sau descărcabile.
16. Publicații periodice, publicații imprimate,
publicații educative, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, cărți pentru copii
care includ o componentă audio.
35. Pregătire de publicații publicitare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază

de catalog, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de cărți
audio, cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, furnizarea unui
catalog online cu informații despre cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse
cu ridicata și cu amănuntul, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de import-export, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, redactare de texte publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, servicii de marketing, publicitate şi
promovare pentru cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amanuntul si/sau cu ridicata de cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
regruparea în avantajul terţilor de cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă și să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin/cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, 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,
închiriere de ziare și reviste, redactare de
texte, editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de interpretare și traducere,
publicare de documente, publicare de ziare,
publicare de jurnale, publicare de texte, publicare
de broșuri, publicare de reviste, publicare de
cărți, publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
audio, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de manuale
școlare, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, servicii de
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publicare de reviste, publicare online de ziare
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, editare de cărți și
recenzii, servicii de informare cu privire la cărți,
închiriere de cărți, servicii de agenție literară,
corectare de manuscrise.

───────

(210) M 2022 04758 (111)188462
(151) 12/07/2022
(732) CASA TRADITIEI S.R.L., STR.

CAZANGIILOR NR. 10 A,
MANSARDĂ, JUD. IAȘI, IAȘI,
700671, IAȘI, ROMANIA

(540)

el Guapo MEXICAN QUISINE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.04; 02.01.23

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

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

───────

(210) M 2022 04760 (111)188604
(151) 12/07/2022
(732) CLAUDIU NICOLAE GHINEA, BLD.

(540)

CĂTUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

MIRCEA VODA, NR. 37, BL. M29,
SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2022 04766 (111)188463
(151) 12/07/2022
(732) SC VALENTIN & ALINA IMPEX

SRL, STR. POSTAVARULUI NR 5,
JUD BRASOV, RASNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EST. 2022 DOMENIUL
VALEA MERILOR

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.11; 25.01.25

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

clase:
43. Servicii de baruri, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, preparare de mâncăruri, servicii ale
barurilor.

───────

(210) M 2022 04781 (111)188053
(151) 20/07/2022
(732) GEANA CONSTANTA-CRISTINA,

STR. ALEXANDRU ODOBESCU,
NR. 68, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BEAUTIFUL MIND

(531) Clasificare Viena: 02.07.01; 01.07.03;
01.01.04; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 04782 (111)188629
(151) 13/07/2022
(732) RAZVAN MACICI, MANIE THERON

CLOSE NR.4, ONRUSRIVIER,
HERMANUS, WESTERN CAPE,
AFRICA DE SUD

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

(540)

Rural by Macici
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2022 04785 (111)188193
(151) 13/07/2022
(732) PHARMAGENIX AI SRL, STR.

AVIATOR POPISTEANU NR. 54A,
CLADIREA 2, BIROU 214 RESCO-
WORK24, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PharmaGenix

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 03.07.02;
26.01.16; 24.11.03; 24.11.05

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

clase:
3. Produse cosmetice, preparate pentru igienă,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului.
5. Preparate și articole medicinale.
10. Aparate și instrumente medicale de uz
uman.
35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice,
preparate pentru igienă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
și articole medicinale, preparate specifice
saloanelor de înfrumusețare, produse imprimate,
aparate și instrumente medicale de uz uman,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale.
44. Saloane de frumusețe, consultanță în
materie de frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în nutriție.

───────

(210) M 2022 04788 (111)188468
(151) 13/07/2022
(732) INGINERIE CREATIVA BIROU

DE PROIECTARE SRL, STR.
MIHAI EMINESCU, NR. 2, BLOC
D1, SCARA A, AP. 14, JUDEȚ
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

INGINERIE CREATIVA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.03; 26.04.06; 26.03.02

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

clase:
35. Promovarea afacerii (publicitate).
42. Proiectare tehnică, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, proiectare de case,
proiectare de clădiri, construcții civile, proiectare
de sisteme de construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, planificare pentru construcții
de proprietăți, dezvoltare de proiecte de
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, elaborare de planuri
(construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, elaborare de planuri
în domeniul construcțiilor, arhitectură, design
arhitectural, consultanță în arhitectură, servicii
de arhitectură, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, consultanță
profesională privind arhitectura, întocmirea de
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planuri arhitecturale, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de rapoarte privind
arhitectura, realizarea de planuri arhitecturale.

───────

(210) M 2022 04794 (111)188572
(151) 13/07/2022
(732) SC SOHO MOBILE SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 13, BL. L, AP.
119, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SOHO MOBILE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.04

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

9. Aparate și simulatoare educaționale, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control: dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
optice amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audiovizuale, materiale înregistrate,
chei electronice pentru automobile, computere
de bord pentru automobile, difuzoare 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 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), 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, instalații telefonice pentru
automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire: cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri
electrice pentru transmiterea de sunete și
imagini, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
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genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genți 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, echipamente de protecție și siguranță,
panouri solare, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare: prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, echipamente
de V 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.

───────

(210) M 2022 04796 (111)188409
(151) 13/07/2022
(732) SECUIANA SA, STR. PACII, NR.

42, JUDET COVASNA, TÂRGU
SECUIESC, COVASNA, ROMANIA

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

(540)

Secuiana Retail Park
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
închirierea și vânzarea de spații publicitare,

inclusiv pe internet, sondaje privind serviciile
pentru clienți, organizarea de târguri comerciale,
spectacole, conferințe și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, intermediere în
vânzarea de bunuri/servicii, servicii de
intermediere comercială constând în a acționa ca
intermediar între un cumpărător și un vânzător,
asistență la încheierea de contracte comerciale,
administrarea și managementul afacerilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
închirierea de mașini și echipamente de
birou, servicii de promovare a bunurilor și
serviciilor unor terți, servicii de consultanță
în domeniul francizelor, gestionarea afacerilor
de franciză, administrarea și gestionarea
întreprinderilor comerciale, centre comerciale,
birouri, servicii, magazine - cu amănuntul,
en-gros, online, servicii de organizare a
promovării vânzărilor, servicii de distribuție și
difuzare a materialelor publicitare, servicii de
marketing, analize și rapoarte de marketing,
servicii de informații comerciale și de afaceri,
servicii de agenții de import-export, servicii
de administrare hotelieră, servicii de baze
de date informatice, gestionare de fișiere
informatice, regăsirea, sortarea și sistematizarea
datelor în baze de date computerizate,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
consultanță economică pentru industrie și
afaceri în vederea planificării, organizării,
monitorizării și supravegherii proiectelor în
diferite sectoare economice pentru una sau
mai multe societăți comerciale, servicii de lobby
comercial și de afaceri, asistență și consultanță
în ceea ce privește organizarea, gestionarea și
funcționarea întreprinderii, evaluări comerciale și
de afaceri.
36. Afaceri imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, închirierea
și vânzarea de bunuri imobiliare, spații
rezidențiale, industriale, comerciale, depozite,
spatii de birouri, de servicii, de vânzare
cu amănuntul, de recreere și de agrement,
servicii de inchiriere si vânzare de spații de
depozitare și locuri de parcare, intermedierea
închirierii și vânzării de bunuri imobiliare inclusiv
proprietati rezidențiale, industriale, comerciale
și de birouri, de recreere și de agreement,
spații utile, depozite, spații comerciale, spatii de
depozitare și locuri de parcare, administrarea
bunurilor imobiliare, inclusiv a complexelor
comerciale, de servicii, hoteliere și de
divertisment, servicii de închiriere cu opțiune
de cumpărare, administrare de clădiri cu
locuințe, gestionarea proprietăților (imobiliare),
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administrarea proprietăților (imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, servicii de consultanță pentru
investiții imobiliare, curtaj (brokeraj), servicii de
dezvoltare financiară, servicii de intermediere în
achiziționarea de bunuri imobile pentru investiții
în construcții, servicii financiare, împrumuturi,
acordarea de facilități de credit, investiții de
capital.

───────

(210) M 2022 04798 (111)187096
(151) 13/07/2022
(732) EMANUELA SOARE, STR. CALEA

LUI TRAIAN, NR. 149, BL. D1,
SC.A, AP.5, JUDET VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

CREATOR LAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de agentie de publicitate, servicii de marketing și
promovare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de planificare
pentru publicitate, consultanță în afaceri privind
publicitatea, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, dezvoltarea
conceptelor de publicitate, producția de filme
publicitare, închirierea de timp de publicitate
pe mass-media de comunicare, închirierea
de spații publicitare, închiriere de panouri
publicitare (panouri publicitare), închiriere a
materialelor publicitare, închirierea standurilor
de vânzare, închiriere de panouri de afișare
(panouri publicitare), compilarea indicilor de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentare de produse, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, publicitate

39. Închirierea de locuri de parcare, închirierea
de depozite, închiriere de containere de
depozitare, servicii de parcare, cărăușie,
furnizarea de informații în domeniul depozitării,
livrarea de mărfuri, depozitare de produse,
depozitarea mărfurilor.

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, construcții și demolări de clădiri,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
construcția de clădiri rezidențiale, industriale,
comerciale, de servicii, de birouri, servicii de
construcție și instalare, reparații și întreținere
de clădiri, construcția, repararea și întreținerea
drumurilor, podurilor, conductelor, structurilor
inginerești, trotuarelor, pistelor pentru bicicliști,
servicii de renovare, demolarea clădirilor,
montări de schele, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, închirierea de
echipamente și mașini de construcții, închirierea
de betoniere, excavatoare, buldozere, macarale,
încărcătoare, camioane și tractoare de
construcții, mașini și vehicule de curățenie,
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de tâmplărie - reparații, servicii de asamblare a
mobilei, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, lucrări de instalații sanitare, servicii
de menaj (servicii de curățenie), servicii de
tâmplărie, servicii de informare în domeniul
construcțiilor, servicii de asamblare, întreținere și
instalare în domeniul construcțiilor, utilajelor de
construcții, servicii în domeniul echipării clădirilor
cu instalații: de construcții, de canalizare,
electrice, de ventilație, de apă, de gaz, de
încălzire centrală, solare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), instalarea și repararea aparatelor de aer
condiționat, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă antifurt, servicii de consolidare a
construcțiilor, servicii de instalare, întreținere și
reparare a echipamentelor it
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prin poștă directă, publicitate în cinematografe,
publicitate online într-o rețea de calculatoare,
publicitate în aer liber, publicitate de tipul plătiți
pe clic, publicitate radio, publicitate televizată,
presa scrisa si online, publicitate prin comandă
prin poștă, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), diseminarea chestiunilor
publicitare, distribuirea mostrelor, consultanta in
domeniul strategiilor de comunicare publicitara,
consultanta in strategii de comunicare in relatii
publice, crearea de profiluri de către consumatori
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comunicații corporative, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor comerciale sau cu scop
de promovare, organizarea de prezentări
de modă în scopuri promoționaleservicii de
relații cu mass-media, servicii de model
pentru publicitate sau promovarea vânzărilor,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje
de opinie, servicii de outsourcing (asistență
pentru întreprinderi), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea textelor
publicitare, promovarea vânzărilor pentru alții,
producție de materiale publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
editare post-producție de publicitate și reclame,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, redactări de texte publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, concepere
de broșuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, scriere a
scenariilor în scopuri publicitare, producție de
film publicitar, optimizarea motorului de căutare
pentru promovarea vânzărilor, decorarea
vitrinelor, servicii de amenajare de vitrine în
scopuri publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
de recenzii ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, optimizarea traficului site-ului,
analize publicitare, procesare text, scrierea
textelor 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, studii de piață, marketing, cercetare
de marketing, marketing orientat, servicii de
telemarketing, campanii de marketing, marketing
de produse, furnizarea de informații despre
produse si servicii prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
fotografie, compoziții fotografice pentru terți,
editare de fotografii, editare de filme
(fotografice), servicii ale unui fotograf, servicii
de macrofotografie, servicii de fotografiere
din drone, fotografii aeriene, fotografii de
tip portret, editare de înregistrări audio si
video, înregistrări pe benzi video (filmare),
microfilmare, servicii de filmare din drone,
montajul benzilor video, servicii de editare
video pentru evenimente, editare materiale
video, înregistrare video, servicii de studio de
film, postsincronizare și dublaj, microeditare,
productie de materiale audio, video, multimedia
in scopuri de divertisment, educatie, recreere,
producție de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de layout, altele decât în scopuri
publicitare, servicii de compoziție muzicală,
producție muzicală, închiriere a echipamentelor
audio, producţie de podcast-uri, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, producția de programe de radio și
televiziune, organizarea de baluri, organizarea
concursurilor de frumusete, organizarea
concursurilor (educație sau divertisment),
organizarea și desfășurarea concertelor,
organizarea și desfășurarea conferințelor,
organizarea și desfășurarea congreselor,
publicarea online a cărților și revistelor
electronice, furnizarea de publicații electronice
online, nu pot fi descărcate, furnizarea de
muzică online, nu descărcabile, furnizarea
de clipuri video online, nu descărcabile,
divertisment radio, servicii de studio de
înregistrare, servicii de scriere de scenarii,
servicii scriere de scenarii, nu scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea conferintelor,
seminariilor, simpozioanelor, închiriere a
decorurilor pentru spectacole, organizarea
de spectacole (servicii impresario), producția
de spectacole, organizare de demonstratii,
prezentari, conferinte, concursuri, competitii,
seminarii, organizare de evenimente musicale,
organizare si coordonare de evenimente
pentru divertisment, organizarea de evenimente
sportive, organizare de evenimente de recreere,
publicare de calendare de evenimente.
42. Servicii de creatie, servicii de grafică digitala,
servicii de grafică, artă grafică și design,
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concepție grafică de materiale promoționale,
proiectarea ambalajelor, proiectare grafică
pentru compilare de pagini web pe internet,
proiectare de semne distinctive (logo) pentru
identitatea vizuala, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, design, creare
si întreținere de site-uri web pentru terți,
consultanţă în proiectarea site-urilor web, creare
de animații și efecte speciale pentru terți, creare
de ilustrații grafice, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de design privind
vitrinele magazinelor, design de ambalaje,
design grafic, design industrial, servicii de design
de logo-uri, design de cărți de vizită, conceperea
numelor de marcă, consultanță în materie de
design.

───────

(210) M 2022 04803 (111)188235
(151) 14/07/2022
(732) ASOCIAȚIA KULTERRA PENTRU

PROMOVAREA ARTELOR, STR.
ȘTIRBEI VODĂ NR. 104-106,
CORP A, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBU International Art
Market of Bucharest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.07

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 04808 (111)188469
(151) 14/07/2022
(732) INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL, NR. 42, MUN. SEBES,
JUDET ALBA, ZALAU, ALBA,
ROMANIA

(540)

infopharm BUROV FORTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 03.01.01; 03.01.20; 24.13.17

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

5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.ELOCINTEI, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA
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(210) M 2022 04809 (111)188506
(151) 14/07/2022
(732) CULIPEI LAURA CATALINA,

BLD.GEORGE ENESCU, NR.48,
BL.T96, SC.E, AP.4, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MB Mov de Bucovina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 05.05.20; 26.01.01;
29.01.05; 29.01.06

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

clase:
3. Cosmetice și preparate cosmetice, creme
cosmetice, loțiuni cosmetice, uleiuri de uz
cosmetic, șampoane, gel de baie și de duș, măști
pentru față, balsamuri de păr, balsamuri de buze,
balsamuri pentru unghii, apă de lavandă, ulei
de lavandă pentru uz cosmetic, extracte de flori
(parfumerie), baze pentru parfumuri de flori.
31. Plante naturale, flori naturale, plante și flori
naturale, flori conservate, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, bulbi de flori,
aranjamente din flori naturale, arbuști.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse cosmetice și de

înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la flori, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2022 04810 (111)188155
(151) 14/07/2022
(732) RALF CORPORATION SRL,

BD.REPUBLICII, NR.2A, BIROU 11,
ET.3, JUDET BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420074, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ZAW WW.ZAW.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.03

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agentii de import-export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2022 04811 (111)188499
(151) 14/07/2022
(732) ROSCA DANIEL ALEXANDRU,

ALE.DEDA, BL.48B, SC1, ET.9,
AP.120, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
ROȘCA RĂDUȚĂ ANDRA-
CĂTĂLINA, STR.DRISTORULUI,
NR.97-119, BL.63, SC.1, ET.10,
AP.301, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROUA GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.06; 26.11.12;
26.01.03; 26.01.06

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

clase:
41. Servicii de inchiriere spatii pentru
evenimente distractive, recreative, educationale,
sportive, culturale si de divertisment.

───────

(210) M 2022 04813 (111)188379
(151) 14/07/2022
(732) NETPRO S.R.L., SAT CIHEI, NR.

253P, JUDEȚ BIHOR, COMUNA
SÂNMARTIN, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

PROBUILD

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.24

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
galben

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

37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, construcții civile, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de instalare și de
reparații, consultații pentru construcții, reparații
de construcții, reparații în construcții, lucrări
de izolare a clădirilor (construcții), construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe.

───────
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(210) M 2022 04814 (111)188470
(151) 14/07/2022
(732) BARONY GEL SRL, STR.VALEA

SIGMIRULUI, NR.68, JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420046, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

CV Viola & Carmelo

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.23; 27.05.24; 24.09.05

(591) Culori revendicate:vișiniu, auriu, alb,
negru, verde

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04820 (111)188580
(151) 14/07/2022
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013594,
ROMANIA

(540)

#practicapebune

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25;
29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2727 C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri
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
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
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
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2022 04823 (111)188471
(151) 14/07/2022
(732) VIANDO EVENTS S.R.L., STR.

CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 44, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

picapam

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08; 03.02.09

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
comerţ, servicii de agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul

afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucarii, tablouri (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 carti,
reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
carti, reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucarii, tablouri, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carti, reviste, cd-
uri, jocuri, jucarii, tablouri, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la aparate carti, reviste, cd-
uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la carti,
reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de instalații de
joacă pentru copii, organizarea de activități
educative destinate copiilor, organizare de
seminarii educative, organizare de competiții
educative, organizare de evenimente educative,
servicii educative și de instruire, publicare
de materiale didactice educative, servicii
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, activități culturale, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de cursuri, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, planificare şi
organizare de expoziţii, simpozioane, colocvii,
conferinţe, cursuri, concursuri, festivaluri
şi reuniuni în scopuri culturale sau de
educaţie, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu, roz, verde, gri, alb, negru,
crem
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furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, publicarea de materiale
multimedia online, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
activitați sportive și culturale, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, organizare de expoziții în
scopuri educative, coordonare de expoziții în
scopuri recreative.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, 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 baruri, furnizare de
alimente, produse de patiserie și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente, produse de
patiserie și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
catering, servicii de catering, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere.

───────

(210) M 2022 04827 (111)188472
(151) 14/07/2022
(732) MARIUS GHEORGHE VERDESI,

STR. LIVEZENI, NR. 28, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Ro-mâncă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.15

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii și a
vinurilor, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
punerea împreună, spre beneficiul altora, a
unei game variate de produse, respectiv:
produse alimentare, produse din carne,
branzeturi, produse eco/bio, specialitati gourmet,
lactate naturale, fructe si legumei,produse de
bacanie, bauturi alcoolice precum palinca,
tuica, vinuri, miere, uleiuri si bunuri alimentare,
cu discount (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vândă într-
un mod convenabil şi să le cumpere prin
supermarketuri, magazine en gross, publicitate,
servicii de pregătirea de texte publicitare,
reclamă şi publicitate pentru promovarea
vânzării, realizarea unei campanii publicitare
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2022 04829 (111)188228
(151) 14/07/2022
(732) FOOD LIFE CONSULTANCY

SRL, SPLAIUL UNIRII, NR. 162,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

GOOD HABITS good food

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 05.09.06;
02.09.01; 26.01.01

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

29. Supe, salate preparate, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
preparate conținând în principal curcan,
mâncaruri preparate continand în principal carne
de vită.
30. Sandvisuri, torturi, prajituri.

───────

şi de promovare toate produsele cu discount,
gestiunea afacerilor comerciale, administrarea
metodelor de vânzare, administraţie comercială,
servicii de comerţ de produse cu discount,
operaţii conerciale şi anume: cumpărare
şi vânzare curentă, servicii de agenții de
import-export, evaluare de produse, închiriere
de produse, leasing, licenţiere, cumpărare-
vânzare en gross, cumpărare-vânzare en detail,
cumpărare-vânzare prin magazine specializate,
prin supermarketuri, cumpărare-vânzare în
barter, licenţă, leasing, franchising în special
pentru produse cu discount, asigurarea
informaţiilor de piaţă şi a informaţiilor cu
privire la comercializarea produselor cu discount,
en detail, en gross, servicii de comerţ
interior şi exterior, organizarea, conducerea şi
aranjarea (pentru prezentare) şi promovarea
de expoziţii, târguri, festivaluri, prezentări,
competiţii, demonstraţii în scopuri cimerciale
şi publicitate în general şi pentru produse cu
discount în special, marketing, supravegherea
pieţii, consultanţă relativ la costurile de vânzare,
toate relativ la comercializarea produselor
cu discount, servicii de căutare şi furnizare
de contracte comerciale pentru produse
cu discount, servicii de comert online cu
amanuntul.
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(210) M 2022 04832 (111)188539
(151) 14/07/2022
(732) CRISTIAN VIRGIL TOMOIAGA

NICOLA, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 27A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400467,
CLUJ, ROMANIA
FLAVIU RUS, STR. CRANGULUI,
NR. 4, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400195, CLUJ, ROMANIA

(540)

RAZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FCEA10), negru (HEX #1D1D1B)

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

35. Analiză de marketing în domeniul imobiliar,
licitaţii în domeniul imobiliar, marketing imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
administrarea vânzărilor, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la
corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, mediere și încheiere de tranzacții

comerciale pentru terți, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
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 cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
agenții de publicitate, agenții de relații cu
publicul, campanii de marketing, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, prezentare de produse financiare în
mijloace de comunicare, pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare
la trimiteri către antreprenori generali în
construcții, management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, promovare de competiții
și evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în materie de management, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță
în management, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, management de
afaceri comerciale, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, managementul activităților comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
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evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
îmtocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), acordare de credite
imobiliare, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, acordarea de
garanții financiare pentru bunurile imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare,
agenți imobiliari, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, consultanță imobiliară,
consultanță financiară privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, consultanță financiară privind
bunuri imobiliare, coproprietate imobiliară,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, evaluări financiare de
proprietăți imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, evaluări imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, investiții de capital
în proprietăți imobiliare, investiții imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea imobilelor,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),

planificare de investiții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), estimări de
proprietăți imobiliare, 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 de achiziții imobiliare,
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 industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de consiliere privind investițiile
în 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 privind
proprietățile imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru complexe
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de
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case și închirierea de apartamente, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, administrare de închiriere
de apartamente, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), agenții sau
brokeraj de arendare sau închiriere de terenuri,
agenții sau brokeraj de închiriere de clădiri,
agenții sau brokeraj de închiriere de terenuri,
acordarea de credite pentru contracte de
închiriere cu opțiune de cumpărare, furnizare
de informații privind închirierea de clădiri,
furnizare de informații privind închirierea de
terenuri, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, închiriere de apartamente,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru
la comun), închiriere de case, închiriere de
spații comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, intermediere de contracte de
închiriere, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu într-un magazin
de desfacere cu amănuntul, servicii de leasing
sau închiriere de clădiri, servicii de închiriere
cu opțiune de cumpărare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, asigurarea finanțării
pentru proiecte de construcții, acordare de
finanțare pentru construcții civile, servicii de
planificare financiară privind proiectele de
construcții, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
sponsorizare financiară pentru activități sportive.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, curățarea imobilelor,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, amenajare
de terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, construcția de clădiri,
construcția de compartimente modulare de
birou, construcția de complexuri sportive,
construcția de complexuri în scop recreativ,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de fundații pentru drumuri,
construcție de case, construcție de birouri,
construcție de anexe de casă, construcție
de centre de recreere, construcție de
clădiri, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de complexuri cu piscine de
înot, construcție de galerii, construcție

de magazine, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți industriale, servicii de construcții,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri instituționale, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
construire de locuințe private, construirea
de centre comerciale, construire de școli,
construirea de locuințe publice, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
zone rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de clădiri,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte de construcții, construcție
de terenuri sportive, furnizare de servicii de
întreținere pentru baze sportive
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare, servicii educaționale și
de instruire cu privire la administrația imobiliară,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive, activități sportive și culturale,
activități sportive și de recreere, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii oferite de cluburi de
agrement cu instalații sportive, organizarea de
competiții sportive, coordonare de evenimente
sportive, cronometrarea manifestărilor sportive,
educație sportivă, exploatare de locații sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, management
de evenimente pentru cluburi sportive, furnizarea
de informații cu privire la educația sportivă,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de evenimente sportive în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizarea de evenimente sportive, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
furnizate de cluburi sportive, servicii pentru
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parcuri sportive, servicii sportive, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizare de festivaluri legate
de muzica jazz, producere de concerte muzicale,
prezentare de concerte muzicale, servicii pentru
concerte de canto, organizare și coordonare
de concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente pentru
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, organizarea de evenimente culturale
și artistice, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, servicii de
divertisment sub forma de evenimente
sportive, educație, academii (educație), educație
preșcolară, servicii oferite de creșe (educație),
furnizarea educației, educație și instruire,
educație, divertisment și sport, servicii de
educație universitară, servicii specifice școlilor
(educație), informații în materie de educație,
cercetare în domeniul educației, informații în
materie de educație, consultanță profesională
referitoare la educație, servicii de educație și
formare profesională, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, organizarea și susținerea
de târguri de educație, furnizare de informații în
materie de educație, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de consiliere în materie de educație, servicii
de educație primară referitoare la alfabetizare,
servicii de consultanță cu privire la educație și
instruire, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii.
42. Evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații pentru vânzare cu amănuntul, planificare
și proiectare de spații pentru vânzare cu
amănuntul, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,

servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru construcții, servicii de cercetare în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, elaborare de planuri (construcții),
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (mânacare şi cazare), servicii
de grădinițe pentru copii, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cantină, servicii de ceainărie, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2022 04839 (111)188229
(151) 14/07/2022
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

EVERTAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2022 04841 (111)188621
(151) 14/07/2022
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

FABRICAT ÎN ROMÂINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizare de abonamente de servicii
medicale pentru terți.
44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de îngrijiri
medicale, servicii de analize medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii

de consultanță legate de servicii medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe
internet, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
oferite de centre rezidențiale de asistență
medicală, consiliere cu privire la diete și nutriție,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, efectuarea de controale medicale
(screening), servicii oferite de clinici medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale.

───────
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(210) M 2022 04843 (111)188473
(151) 15/07/2022
(732) AZET SHOP SRL, CALEA

CAMPULUNG, NR 178 F, JUDEŢ
DAMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

FSD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13

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

19. Profile nemetalice de construcție, profile
nemetalice structurale pentru construcții,
profile (profiluri) din lemn, ornamente
de cornișe nemetalice, cornișe nemetalice
pentru construcții, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, plinte nemetalice, plăci
pentru scafe (nemetalice), rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, panouri
pentru perete nemetalice, panouri nemetalice
pentru pereți, panouri stratificate, panouri
de placare nemetalice, baghete decorative
pentru panouri, din materiale nemetalice,
panouri nemetalice, capiteluri (nemetalice)
sub formă de componente de pilaștri,
coloane nemetalice pentru construcții, coloane
arhitecturale prefabricate, nu din metal, suporturi
pentru coloane de susținere (nemetalice),
console de șemineu, suporturi (console)
nemetalice pentru construcții, panouri pentru

pereți, din materiale nemetalice, sisteme
nemetalice de tavan suspendat care conțin
panouri, mantale pentru șeminee, nu din metal,
pervazuri de ferestre (nemetalice), arcuri de
boltă nemetalice, bolți nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, plăci pentru scafe
(polivinilclorid), plăci pentru scafe (plastic),
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de coloane, ornamente din piatră.
27. Tapet, tapete de plastic, tapet din material
textil, tapet de rășină din vinil, tapet acoperit cu
material textil, tapet, nu din material textil, tapet
cu efect vizual 3d, tapete cu strat de material
textil, tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei.
35. Publicitate, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing, regruparea
in avantajul tertilor a produselor diverse
(cu exceptia transportului lor) permitand
cosumatorilor sa le cumpere comod, in
legatura cu produsele din clasele 19 si 27,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vanzarea cu amanuntul,
prelucrarea computerizata a comenzilor de
achizitie online, consultanta si informare in
legatura cu serviciile mentionate anterior, servicii
de vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv
online in legatura cu profile nemetalice de
construcție, profile structurale nemetalice pentru
construcții, profile (profiluri) din lemn, ornamente
de cornișe nemetalice, cornișe nemetalice
pentru construcții, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, plinte nemetalice, plăci
pentru scafe (nemetalice), rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, panouri
pentru perete nemetalice, panouri nemetalice
pentru pereți, panouri stratificate, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv
online in legatura cu panouri de placare
nemetalice, baghete decorative pentru panouri,
din materiale nemetalice, panouri nemetalice,
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de pilaștri, coloane nemetalice pentru construcții,
coloane arhitecturale prefabricate, nu din
metal, suporturi pentru coloane de susținere
(nemetalice), servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata, inclusiv online in legatura cu console
de șemineu, suporturi (console) nemetalice
pentru construcții, panouri pentru pereți, din
materiale nemetalice, sisteme nemetalice de
tavan suspendat care conțin panouri, mantale
pentru șeminee, nu din metal, pervazuri
de ferestre (nemetalice), arcuri de boltă
nemetalice, bolți nemetalice, consolă din
materiale nemetalice, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata, inclusiv online in legatura
cu consolă din materiale nemetalice, plăci pentru
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scafe (polivinilclorid), plăci pentru scafe (plastic),
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de coloane, ornamente din piatră, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv online
in legatura cu tapet, tapete de plastic, tapet din
material textile, tapet de rășină din vinil, tapet
acoperit cu material textile, tapet, nu din material
textile, tapet cu efect vizual 3d, tapete cu strat
de material textile, tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei.
42. Servicii de proiectare, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță în arhitectură,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de consultanță în materie
de planificare arhitecturală, servicii de
design arhitectural, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, planificare în domeniul
designului.

───────

(210) M 2022 04844 (111)188276
(151) 15/07/2022
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEȚ
BUZAU, BUZĂU, 120248, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena: 19.09.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#c19243), negru (HEX #231f20), alb
( HEX #fdffff)

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

29. Carne și preparate din carne, produse din
carne.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 33 și 29.

───────

(210) M 2022 04846 (111)188156
(151) 15/07/2022
(732) LAURA-TARRA MIHAILA, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 36,
JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Check in CAFFE

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Cafea, înlocuitori de cafea, guma de
mestecat, biscuiți, fursecuri, produse de
patiserie, miere, sirop de melasă, zahar, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, boabe de
cafea, extracte de cafea, cafea gata preparată,
concentrate de cafea, amestecuri de cafea,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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cafea cu ciocolată, doze cu cafea, înlocuitori de
cafea, băuturi din cafea, cafea măcinată, cafea
aromată, cafea verde, cafea, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, băuturi pe bază
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, cafea prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), înlocuitori de cafea,
pe bază de cereale sau cicoare, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant (alimente),
bar, cafenea și catering, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de alimentație publică (cu privire la alimente,
băutură și hrană), servicii de restaurant fast food,
servicii de cafe- restaurantși cafenele, punerea
la dispoziție a alimentelor, băuturii, hranei și
snacks-urilor, servicii de bar, servicii de bistro,
cafe-restaurant, cafenele, cantine, servicii de
catering, servicii aferente cocktail-urilor incluse
în această clasă, servicii de fast food, servicii
de preparare a alimentelor, băuturii și hranei,
servicii în legătură cu alte stabilimente incluse
în aceasta, servicii de restaurant, servicii oferite
de restaurante, servicii oferite de snack baruri,
servicii la pachet (takeaway/takeout), servicii la
pachet pentru alimente și băutură, servicii oferite
de ceainărie, servicii oferite de cramă-restaurant,
combinații între cele de mai sus, servicii de
consultanță, rezervări și informații cu privire la
cele de mai sus incluse în această clasă.

───────

(210) M 2022 04849 (111)188474
(151) 15/07/2022
(732) PARTIDUL UMANIST SOCIAL

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

(540)

PARTIDUL UMANIST
SOCIAL LIBERAL

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 04866 (111)188157
(151) 15/07/2022
(732) EUGEN HERDT, STR. TERRA

NR. 13, AP. 1, JUDETUL TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RoCab Anytime, Anywhere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.11

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 04867 (111)188475
(151) 18/07/2022
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.20

(591) Culori revendicate:albastru RGB (17 23
94), auriu Pantone (873 C)

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

29. Pate de ficat tartinabil, pastă de ficat,
extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, pate de ficat foie-gras, pate de
ficat de gâscă, pateu vegetal, pateuri vegetale
tartinabile, paste de carne, paste de fructe și
legume, pateuri de pește tartinabile, pateuri
din carne tartinabile, pateuri pe bază de carne
tartinabile, pateuri din carne de pui tartinabile.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar in mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitara), studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, servicii
de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea

consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
toate serviciile sunt în legătură cu produsele
menționate in clasa 29.
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de incărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare cu scop comercial sau
publicitar, transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
depozite, toate serviciile sunt în legătură cu
produsele menționate in dasa 29.

───────

(210) M 2022 04871 (111)188476
(151) 18/07/2022
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.20

(591) Culori revendicate:albastru RGB (17 23
94), rosu RGB (237 28 26)

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

29. Pate de ficat tartinabil, pastă de ficat,
extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, pate de ficat foie-gras, pate de

Ardealul 
DE LA NAȘU' MARE

Ardealul 
DE LA NAȘA' MARE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

560

ficat de gâscă, pateu vegetal, pateuri vegetale
tartinabile, paste de carne, paste de fructe și
legume, pateuri de pește tartinabile, pateuri
din carne tartinabile, pateuri pe bază de carne
tartinabile, pateuri din carne de pui tartinabile.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar in mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitara), studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, servicii
de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
toate serviciile sunt în legătură cu produsele
menționate in clasa 29.
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de incărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare cu scop comercial sau
publicitar, transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
depozite, toate serviciile sunt în legătură cu
produsele menționate in dasa 29.

───────

(210) M 2022 04872 (111)188384
(151) 15/07/2022
(732) BEAR INTEREST PROJECT SRL,

STR. NICU CONSTANTINESCU
NR. 18, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Bear Interest Project
THE SAFE MOVE !

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.01.14

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

clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terți, consultanță privind
gestiunea documentelor de afaceri.
36. Analiză și consultanță financiară,
consultanță financiară și consultanță în
domeniul asigurărilor, fonduri de pensii,
monitorizare de fonduri de pensii, servicii privind
fondurile de pensii, administrarea fondurilor
de pensii facultative, investiții în fonduri
de pensii facultative, administrare fiduciară
de fonduri de pensii, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, servicii de
administrare a fondurilor de pensii, servicii de
consiliere în administrarea fondurilor de pensii,
afectuarea de servicii de intermediere financiară,
asigurare împotriva pierderii documentelor,
studii financiare, estimări financiare, servicii
financiare, administrarea afacerilor financiare,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea
activelor financiare, procesarea informațiilor
financiare, managementul pierderilor financiare,
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elaborarea rapoartelor financiare, servicii
financiare privind asigurarea, servicii de evaluare
a garanțiilor financiare, servicii financiare
furnizate de societățile de asigurări, furnizare
de informații privind serviciile de asigurări
și serviciile financiare, administrare fiduciară
de pensii, gestiunea financiară a pensiilor,
servicii pentru planul de pensii, consultanță în
materie de pensii, servicii financiare referitoare
la pensii, gestionare de planuri de pensii,
servicii de planificare a pensiilor, servicii de
administrare a pensiilor, consiliere financiară
referitoare la pensii, subscriere de pensii,
administrare de investiții în pensii, afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
imobiliare (managementul proprietăților -),
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea spațiilor comerciale, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
organizare de închirieri de apartamente.
39. Livrare de documente (înmânate personal),
servicii de transport de documente juridice,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, livrare
de documente prin mijloace neelectronice,
ridicare de documente, expediere de
documente, stocare fizică de documente,
suporturi fizice de stocare a datelor sau
a documentelor electronice, stocare fizică
a datelor, documentelor, fotografiilor digitale,
muzicii, imaginilor, jocurilor video și de calculator
stocate în format electronic, furnizare de
informații despre livrarea de documente, scrisori
și pachete, livrare și depozitare de bunuri,
transport și livrare de bunuri, transportare
de mărfuri, organizarea transportului de
mărfuri, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, furnizare de informații
privind transportul de mărfuri, furnizare de
informații despre servicii de înmagazinare,
înmagazinare, închirierea de depozite, închiriere
de spații de stocare în depozite, stocare fizică

de date, poze, fișiere audio și cu imagini digitale
stocate în format electronic, stocare fizică
a datelor, documentelor, fotografiilor digitale,
muzicii, imaginilor, jocurilor video și de calculator
stocate în format electronic.
40. Distrugerea documentelor, servicii de
distrugere de documente, legare de documente.
41. Servicii prestate de biblioteci.
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice.

───────

(210) M 2022 04874 (111)188158
(151) 15/07/2022
(732) NATURALIS SRL, SOSEAUA

CHITILEI NR. 60, BUCURESTI,
012393, ROMANIA

(540)

Benesio RESPI 11

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB 13 229
42, RGB 57 181 74), gri (RGB 99 100
102), albastru (RGB 39 91 210), negru
(RGB 0 0 0)

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

5. Preparate farmaceutice si medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopurimedicalesuplimente dietetice
de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, analgezice, ceai anti-astmatic,
astringenţi pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
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bomboane, medicinale, capsule pentru
medicamente, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, febrifuge,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, ceai medicinal,
băuturi medicinale, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, nervine, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
pe bază de propolissiropuri pentru scopuri
farmaceutice, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu.
35. Publicitate, publicitate în domeniul medical
și farmaceutic medical, închirierea spaţiului
publicitar în legatură cu produsele medicale
și farmaceutice, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare în legatura cu
produsele medicale și farmaceutice, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legatura cu produsele medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legatură cu produsele medicale și
farmaceutice, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii.
42. Design grafic pentru materialele
promoţionale

───────

(210) M 2022 04877 (111)188477
(151) 15/07/2022
(732) FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ, STR.

OBEDENARU NR. 6A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.15;
02.09.01; 26.01.03; 29.01.12

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

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, servicii filantropice privind
donațiile financiare, colectare de fonduri de
binefacere, organizare de colecte, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), acordări de
burse de studii, servicii de subvenții financiare,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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OBEDENARU NR. 6A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nouă ne pasă

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.01.03;
02.09.14; 02.09.15; 29.01.12; 27.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, albastru
deschis

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite

de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor

───────

(210) M 2022 04879 (111)188479
(151) 15/07/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

SOSEAUA VIRTUTII 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GUSTUL BATE DISTANȚA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.17.25; 26.11.01; 07.11.10; 18.01.05;
02.01.15; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de
bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară,  coordonarea  evenimentelor  de 
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților  de  strângere   de  fonduri  caritabile,
furnizare  de  informații  privind colectarea  de 
fonduri  de   binefacere,   servicii filantropice
privind donațiile financiare, colectare de fonduri
de binefacere,  organizare  de  colecte,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terți), acordăride burse de studii, servicii de 
subvenții financiare, servicii caritabile, și  anume
servicii financiare, organizare de fonduri pentru
proiecte   de  ajutor  extern,  organizare  de 
finanțări pentru proiecte umanitare,  organizare 
de finanțări  pentru proiecte  sportive,  culturale 
și  de  divertisment, administrare  de  proprietăți 
imobiliare,  servicii  de  strângere  de  fonduri  în 
scopuri  caritabile prin organizarea și  realizarea 
de gale.

(210) M 2022 04878 (111)188478
(151) 15/07/2022
(732) FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ, STR.
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intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizare de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.

───────

(210) M 2022 04888 (111)188480
(151) 15/07/2022
(732) AMIX SHOP ONLINE SRL, SOS.

(540)

MARYALEX
(511) 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.
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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 04891 (111)188512
(151) 02/08/2022
(732) SORIN SIRBOV, STR. INTRAREA

CHEFALULUI, NR. 12 G, AP. 6,
BUCUREŞTI, 020333, ROMANIA

(540)

REȚETA SĂNĂTĂȚII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

PRINCIPALA, NR. 52A, JUD.
GIURGIU, VARASTI, 087245,
GIURGIU, ROMANIA
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38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04894 (111)188301
(151) 18/07/2022
(732) FIRENZE COM S.R.L., STR.

POLIGONULUI NR. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Finero Ciocolată

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
875C, Pantone 4975C), rosu (Pantone
180C)

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

35. Publicitate și marketing, administrare
comercială a francizelor, administrarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu produse
de patiserie şi cofetărie, batoane cu nucifere
sau seminte si ciocolata, ciocolată: tablete,
batoane, batoane proteice, batoane invelite
in ciocolata, drajeuri, praline, trufe, bezele
invelite in ciocolata, bezele glazurate, îngheţată,

şerbeturi şi alte glazuri comestibile, produse
zaharoase.

───────

(210) M 2022 04895 (111)188302
(151) 18/07/2022
(732) FIRENZE COM S.R.L., STR.

POLIGONULUI NR. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Finero PRALINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.19; 29.01.12; 26.04.18

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), maro (Pantone
4975C, Pantone 167C,Pamtone 723C),
galben (Pantone 143C, Pantone
1205C)

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

30. Produse de patiserie şi cofetărie, batoane
cu nucifere sau seminte si ciocolata, ciocolată:
tablete, batoane, batoane proteice, batoane
invelite in ciocolata, drajeuri, praline, trufe,
bezele invelite in ciocolata, bezele glazurate,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
produse zaharoase
35. Publicitate și marketing, administrare
comercială a francizelor, administrarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu produse
de patiserie şi cofetărie, batoane cu nucifere
sau seminte si ciocolata, ciocolată: tablete,
batoane, batoane proteice, batoane invelite
in ciocolata, drajeuri, praline, trufe, bezele

30. Produse de patiserie şi cofetărie, batoane
cu nucifere sau seminte si ciocolata, ciocolată:
tablete, batoane, batoane proteice, batoane
invelite in ciocolata, drajeuri, praline, trufe,
bezele invelite in ciocolata, bezele glazurate,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
produse zaharoase.
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invelite in ciocolata, bezele glazurate, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, produse
zaharoase.

───────

(210) M 2022 04899 (111)188481
(151) 18/07/2022
(732) BOGDAN MARIAN SPĂTARU, BD.

UNIRII, BL. 11B ET. 2 AP. 7, JUD.
BUZĂU, BUZAU, 120190, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

REVEALED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate prin bannere,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, administrație comercială, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).

───────

(210) M 2022 04904 (111)188685
(151) 18/07/2022
(732) IOANA-DANIELA CĂLIN, STR.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 7, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

IC ICONIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17

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

25. Articole de îmbăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, piese de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi.

───────
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(210) M 2022 04906 (111)188534
(151) 18/07/2022
(732) SOLARII LEGUME MOCOD SRL,

SAT MOCOD, NR. 249/A, JUDET
BISTRITA NASAUD, COMUNA
NIMIGEA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

MOCODIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.03.04; 26.03.05; 02.09.15;
05.03.13; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX#005321,
HEX#009640, HEX#56af31)

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe și legume procesate, salate
de fructe, salată de legume, supe de legume,
conserve de fructe, conserve cu legume, piure
de fructe, piure de legume, jeleuri de fructe,
jeleuri de legume, cipsuri de fructe, cipsuri
de legume, extracte din legume pentru gătit,
sucuri de legume pentru gătit, produse tartinabile
pe bază de legume, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe preparate,
fructe deshidratate, fructe la borcan, fructe
fermentate, gemuri din fructe, marmeladă din
fructe, amestecuri de fructe uscate, produse

tartinabile din fructe, sucuri din fructe utilizate
la gătit, carne și produse din carne, carne
proaspătă, carne conservată, carne procesată,
carne congelată, produse lactate, brânzeturi,
lapte, smântână, iaurt și produse din iaurt,
produse lactate fermentate, produse lactate
conservate, produse lactate tartinabile, kefir
(băutură din lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, unt, deserturi pe bază de lactate, pește,
conserve de pește, pește sărat, pește prelucrat,
pește uscat, pește afumat, pește congelat,
pește conservat, pește la borcan, icre de pește,
preparate, pește gătit și congelat, ouă și produse
din ouă, murături, flori uscate comestibile.
30. Siropuri și melasă, siropuri aromatizate,
siropuri pentru alimente, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, muștar, zahăr, miere, sirop de melasă,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
zacuscă, drojdie și agenți de dospire.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, flori.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, șerbeturi din fructe (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor (bauturi), băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe și sucuri
de legume, băuturi nealcoolice, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, concentrate de sucuri de
fructe, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe și/
sau legume), bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, vinuri nealcoolice,
must de struguri, cidru non-alcoolic.
35. Servicii de comerț și regruparea, pentru
alte persoane a produselor din clasele 29, 30,
31, 32( exceptand transportul lor), permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata a produselor
menționate anterior, prezentarea mărfurilor în
medii de comunicare, pentru comerțul cu
amănuntul, servicii oferite de un magazin,
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servicii oferite de un magazin on-line, servicii
de expunere comercială de mărfuri, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, lucrări de birou, servicii de agentii
de import-export, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, difuzare de anunțuri publicitare,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în legătură cu produsele
descrise în clasele 29, 30, 31 și 32.
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii 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 și băuturi,
furnizare de facilități pentru nunți, petreceri și
dans, servicii de organizare de banchete, servicii
de cocktail bar, servicii de restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții (masa
si cazare), servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 04910 (111)188532
(151) 18/07/2022
(732) PROAGRI INTERNATIONAL

SP. Z O.O., UL. JÓZEFA PIUSA
DZIEKOŃSKIEGO 1, WARSZAWA,
00-728, POLONIA

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

(540)

PROAGRI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.03.13

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

clase:
1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, agenți
nutritivi pentru plante, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, produse chimice folosite
la prevenirea efectelor dăunătoare ale mediului
asupra plantelor, adjuvanți chimici folosiți
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte pentru semințe, microorganisme
folosite la stimularea creșterii plantelor(nu de uz
medical), microorganisme pentru distrugerea de
toxine (nu de uz medical), microorganisme vii,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
organisme microbiotice, altele decât cele de uz
medical.
5. Pesticide, pesticide agricole, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide),
insecticide, microbicide, preparate pentru
distrugerea insectelor și repelenți pentru insecte,
biocide, biopesticide agricole, erbicide de uz
agricol, erbicide, insecticide de uz agricol,
fungicide, fungicide de uz agricol, pesticide
pentru horticultură

───────
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(210) M 2022 04919 (111)188310
(151) 18/07/2022
(732) LUCIAN MEDINSCHI, STR.

EXERCITIU 84, BLOC A9, SCARA
B, ETAJ 4, APT 17, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Munte-mă Frumos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04922 (111)188236
(151) 18/07/2022
(732) S.C. THE STUDIO AM UTOPIA

S.R.L., CALEA MOSILOR NR.
88, SC. F, AP. F1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030152, ROMANIA

(540)

The Studio AM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, servicii it, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 04924 (111)188482
(151) 19/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

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

(540)

MOSSEPT
(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
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pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04925 (111)188483
(151) 19/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

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

(540)

IMMUKIDS ASTROBEARS

(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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04926 (111)188245
(151) 19/07/2022
(732) GIN CLINIC S.R.L., STR.

CIREŞULUI, NR. 18, SAT SÎNTANA
DE MUREŞ, JUD. MUREŞ, COM.
SÎNTANA DE MUREȘ, 547565,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

GINCLINIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), albastru (HEX #88cfd9), alb
(HEX #ffffff)

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2022 04932 (111)188290
(151) 19/07/2022
(732) HERMANNGAS SRL, STR.

IAZULUI, NR. 2, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

HERMANNGAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de
gaz lichefiat, publicitate și reclamă pentru
spălătorii auto cu autoservire, servicii de
fidelizare, organizare de promotii pentru clientii
spalatoriilor auto, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, 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 combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, pentru vanzarea
de combustibil pentru autovehicule, propan,
rezervoare de gaz lichefiat, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu combustibil pentru
autovehicule, propan, rezervoare de gaz
lichefiat, furnizarea unui catalog online,
nedescărcabil, cu informații despre combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de gaz
lichefiat, servicii de intermediere comercială in
legatura cu combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, organizarea
și coordonarea de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri publicitare
pentru combustibil pentru autovehicule, propan,
rezervoare de gaz lichefiat, servicii de agenţii
de import-export in legatura cu combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de

gaz lichefiat, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────

(210) M 2022 04934 (111)188622
(151) 19/07/2022
(732) SEINEANA PRODUCT S.R.L.,

STR. CUZA VODĂ, NR. 12, JUD.
MARAMUREŞ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

MEȘTERUL SALATELOR
SEINEANA SPECIAL PENTRU

VOI! TRADIȚII DIN 1859

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 02.09.01; 27.07.01;
05.09.24



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

572

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3020),
verde, mov, alb, maro, crem, negru,
portocaliu

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

30. Oțet.
───────

(210) M 2022 04937 (111)188484
(151) 19/07/2022
(732) OCTAVIAN SANDU, STR. UIOARA,

NR. 3, BL. M2, SC. 7, ET. 1, AP.
243, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PETRECETI CU NOI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.04.02; 22.01.10;
22.01.15; 22.01.21; 16.01.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru,
auriu, galben, gri

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

38. Servicii de difuzare, difuzare tv, difuzare
radio, difuzare tv prin satelit, difuzare tv prin
cablu, comunicaţii prin telefon, servicii interactive
de telefonie, servicii de mesaje prin telefon,
servicii de comunicaţie prin intermediul undelor
radio, a telefoanelor, a internetului, a web-
ului în toată lumea, a cablului, a satelitului, a
microundelor şi a reţelelor electrice, telefonie.
41. Servicii de educare şi divertisment sub
formă de programe pentru televizor, radio,

cablu, satelit şi programe de internet,
producţia şi prezentarea de programe radio
şi televiziune, de filme cinematografice, de
spectacole, de video, de dvd, de programe
prin cablu, de programe prin satelit şi/sau
de programe prin internet, divertisment prin
intermediul producţiilor de teatru, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului,
web-ului în toată lumea şi prin internet,
organizarea de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore şi de spectacole pre-
înregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, producţia de casete video şi
video discuri, divertisment radio, divertisment
de televiziune, divertisment cinematografic,
divertisment de teatru, spectacole de jocuri,
servicii de divertisment de televiziune implicând
participarea telefonică a audienţei, divertisment
interactiv pentru folosire cu telefonul mobil,
furnizarea de jocuri pe bază de internet,
operaţiuni de loterie şi jocuri de noroc, servicii
de jocuri de amuzament, servicii de jocuri,
servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de casino, organizarea de turneuri,
competiţii, concursuri, jocuri şi/sau evenimente
de jocuri de cărţi şi casino, servicii de
loterii, furnizarea oricărui serviciu dintre cele
menţionate anterior telefoanelor mobile, printr-o
reţea de mobile, prin satelit de comunicaţii, prin
microunde sau prin orice alt mediu electronic,
digital şi analog, în direct, electronic, prin
reţea de calculatoare, prin internet, online
şi prin intermediul televizorului, organizarea,
producţia şi prezentarea de evenimente în
scop educaţional, cultural sau de divertisment,
organizarea, producţia, managementul şi
prezentarea de competiţii, concursuri, jocuri,
spectacole de jocuri, spectacole cu întrebări şi
răspunsuri (quizzes), zile de distractie, expoziţii
cu scop educativ, cultural sau de divertisment,
spectacole, spectacole stradale, evenimente
puse în scenă, petreceri), reprezentări de teatru,
concerte, spectacole în direct şi evenimente
cu participare cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, furnizarea de organizări şi
producţii de video-clipuri prin reţele de mobil
sau de calculator în scop de divertisment şi/sau
educativ.

───────
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(210) M 2022 04944 (111)188303
(151) 19/07/2022
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

CONSTANTA, BD. TOMIS NR. 51,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CSM CT

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.11

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte,articole de
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților în magazine
specializate și în magazine online a articolelor
de îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci, pixuri,
brichete, portofele, poșete, prosoape, cărți și alte
suveniruri (exceptând transportul lor).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizare de activități ale unui club sportiv.

───────

(210) M 2022 04945 (111)188388
(151) 19/07/2022
(732) ENDEMOL SHINE ITALY SPA, VIA

MONTE ZEBIO, 32, ROME, 00195,
ITALIA

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

(540)

TU URMEZI!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Emisiuni de televiziune, filme și înregistrări
video descărcabile, emisiuni de televiziune, filme
și înregistrări video descărcabile sub formă
de spectacol de jocuri, dvd-uri preînregistrate
și alte suporturi preînregistrate, dvd-uri
preînregistrate și alte suporturi preînregistrate
care conțin emisiuni de televiziune, filme și
înregistrări video sub formă de spectacol de
jocuri, software descarcabile pentru computere,
aplicatii software descarcabile pentru telefoane
mobile, telefoane inteligente, tablete si alte
aparate pentru comunicatii mobile, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
software pentru jocuri descarcabile, dvd-uri
preînregistrate și alte suporturi preînregistrate
care conțin jocuri pe calculator, jocuri de
calculator descărcabile, jocuri pe calculator
și video sub formă de spectacol de jocuri,
software descarcabile de calculator pentru
streaming de conținut media audio-vizual
prin internet, conținut media inregistrat sau
descarcabil, aparate pentru înregistrări audio-
video, înregistrări de programe de televiziune
și filme, programe de televiziune descărcabile,
filme, muzică, înregistrări audio, podcasturi,
videoclipuri, înregistrări audio-vizuale, difuzări
video, media, fișiere de imagine, grafice
și tonuri de apel, publicații care pot fi
descărcate, software de aplicație descarcabil/
e pentru metavers, interfețe pentru metavers
descarcabile, fișiere imagine descărcabile,
cu avatare pentru metavers, bunuri virtuale
descărcabile, și anume, obiecte de colecție
digitale create utilizând software bazată pe
tehnologia blockchain și contracte inteligente,
care prezintă lucrări audio, lucrări vizuale, lucrări
audio-vizuale, reprezentări grafice, fotografii,
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imagini și transpune software pentru calculator
sub formă de obiecte de colecție digitale
descărcabile și medii digitale descărcabile create
folosind software bazat pe tehnologia blockchain
și contracte inteligente, cu lucrări audio,
lucrări vizuale, lucrări audio-vizuale, reprezentări
grafice, fotografii, imagini și experiențe.
41. Divertisment, informații în materie
de divertisment, servicii de divertisment
interactiv, divertisment televizat, divertisment
cinematografic, divertisment de forma unui
program de televiziune sub forma unui
spectacol de jocuri, divertisment de forma
unui film sub forma unui spectacol de jocuri,
furnizare de film de divertisment nedescarcabil,
divertisment sub formă de videoclipuri care
nu pot fi descărcate, divertisment sub formă
de videoclipuri nedescărcabile care conţin
programe de televiziune sub formă de spectacol
de jocuri, divertisment sub formă de videoclipuri
nedescărcabile care conțin filme de natura
unui spectacol de jocuri, inchiriere de filme
si video, divertisment în direct, divertisment
sub formă de evenimente în direct, spectacole
de teatru, expoziții și spectacole stradale,
organizare de activitati culturale, divertisment
interactiv de televiziune, divertisment interactiv,
jocuri pe calculator nedescărcabile, divertisment
sub formă de jocuri pe calculator nedescărcabile
sub formă de spectacol de jocuri, realizarea si
prezentarea concursurilor, închiriere de filme,
furnizare de informaţii educaţionale şi de
divertisment printr-o reţea de calculatoare,
servicii de divertisment teatral, muzical, de
televiziune și de film, organizare, producție
și prezentare de spectacole live, trupă live,
comedie, dans, muzică și spectacole de modă,
producție de spectacole teatrale, muzicale,
culturale și de modă, servicii educaționale
furnizate de programe de radio, televiziune
și filme, producție de programe de radio și
televiziune, producție și prezentare de filme,
publicare, editare, furnizare și împrumut de
cărți, ziare, reviste, publicații, alte publicații
periodice, imagini electronice și lucrări de artă,
cărți nedescărcabile, ziare, reviste, publicații,
alte periodice, imagini electronice și lucrări de
artă, furnizare de jocuri online pe calculator,
furnizare de jocuri și jocuri de noroc online,
toate serviciile menționate mai sus furnizate
și prin internet, rețele de telefonie mobilă și/
sau alte rețele multimedia interactive, servicii
de divertisment, și anume, furnizare de bunuri
virtuale online, nedescărcabile, servicii de
divertisment, și anume, furnizare de emisiuni
de televiziune virtuale, filme și înregistrări video
on-line, nedescărcabile și jocuri de calculator

pentru utilizare în medii virtuale, servicii de
divertisment, și anume, furnizarea unui mediu
on-line pentru tranzacționarea cu artă virtuală
și digitală, obiecte de colecție, bunuri virtuale,
fișiere digitale, active 3d și jetoane nefungibile,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat pentru furnizarea de acces la obiecte
de colecție virtuale, jetoane nefungibile și alte
jetoane de aplicație, organizare, promovare și
desfășurare de conferințe, expoziții și expoziții
comerciale în scopuri educaționale în domeniul
tehnologiei, jetoane nefungibile, obiecte de
colecție virtuală, artă digitală, obiecte de colecție,
bunuri virtuale, fișiere digitale, active 3d, servicii
de informare, consiliere și consultanță referitoare
la cele menționate anterior.

───────

(210) M 2022 04946 (111)188485
(151) 19/07/2022
(732) ELRO ENIGMA S.R.L.,

SAT CĂLDĂRARU, STR.
INDEPENDENȚEI NR. 99B, CAM.
1, ET. 1, JUD. ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

joytoy.shop

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06

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

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
activitate sexuală.

───────
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(210) M 2022 04958 (111)188637
(151) 19/07/2022
(732) EDY CHAN, SOS. FUNDENI

NR.44, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 04.03.03
(591) Culori revendicate:rosu, galben închis,

rosu Inchis, negru, galben deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, afaceri imobiliare,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cazare hotelieră, rezervări
de hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
închirieri de mobilier.

───────

(210) M 2022 04966 (111)188309
(151) 19/07/2022
(732) ALDIS SRL, STR. ING. GEORGE

NAGHI NR.1, JUDETUL
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

1990 CĂLĂRAȘI Aldis
gust autentic românesc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 27.07.01; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb,
maro deschis

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi alimentare,
alimente pe bază de carne sau pește, măduvă
de animale alimentară, bacon (slănină), caltaboș
cu sânge, cârnați cu sânge, ulei de oase,
comestibil, mezeluri, grăsime din nucă de cocos,
crenvurști prăjiți în aluat (corn dogs), falafel,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, conservat, hrană pentru pești
pentru consum uman, produse alimentare pe
bază de pește, carne uscată prin înghețare/carne
liofilizată, gelatină, șuncă, crenvurști pentru hot
dog, gelatină alimentară, untură, pate de ficat/
pastă de ficat, ficat, piftie din carne, carne,
conservată, carne la conservă, porc, cheag,
cărnuri sărate, pește sărat, învelișuri pentru
cârnați, naturale sau artificiale, cârnați, cârnați în
aluat, seu alimentar, rulouri de varză umplute cu
carne.
35. Publicitate și reclamă pentru produse din
clasa 29, realizarea de materiale promoționale
pentru produse din clasa 29, regruparea în
avantajul terților a produselor din clasa 29,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
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comercială pentru produse din clasa 29
(exceptand transportul lor), compilarea de
informatii pentru crearea unor baze de date
pentru clienți, lucrări de birou, sondaje de piață
pentru produse din clasa 29, servicii de agentii
de import-export pentru produsele din clasa 29.
39. Ambalarea de produse din clasa 29,
depozitarea de produse din clasa 29, transportul
de produse din clasa 29, distribuirea de produse
din clasa 29.

───────

(210) M 2022 04967 (111)188378
(151) 19/07/2022
(732) DOCTOR TROTINETA SRL,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 49, CAMERA NR.1, BL.J39,
SC.B, ET.2, AP.22, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DOCTOR TROTINETA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.01; 02.01.15; 18.01.14; 14.07.09;
24.13.25; 29.01.12

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

clase:
9. Baterii pentru vehicule electrice, stații de
alimentare pentru trotinete electrice.
12. Vehicule electrice, trotinere electrice, parti
si accesorii pentru trotinete electrice, piese
de schimb pentru trotinete electrice respectiv:
cauciucuri fără cameră pentru vehicule pe

două roți, roți pentru trotinete electrice, camere
pentru pneuri pentru roți de trotinete electrice,
anvelope pneumatice și camere de aer pentru
trotinete electrice, camere de aer (pentru
vehicule motorizate pe două roți sau biciclete),
luminatoare pentru vehicule electrice, huse
pentru suporturi de difuzoare pentru vehicule
electrice, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi pentru apărătoare de noroi sub formă
de piese structurale ale vehiculelor pe două
roți, oglinzi retrovizoare pentru trotinete electrice,
manșoane pentru ghidoane de trotinete
electrice, mânere rotative pentru trotinete
electrice, mânere de schimbător de viteză pentru
vehiculele terestre pe două roți, tambururi de
frână pentru trotinete electrice, garnituri pentru
frână pentru trotinete electrice, saboți de frână
pentru trotinete electrice, manete de frână
pentru pentru trotinete electrice, componente
de frână pentru vehicule terestre pe două
roți, plăcuțe de frână pentru vehicule terestre
pe două roți, sisteme de suspensie pentru
trotinete electrice, arcuri de suspensie pentru
trotinete electrice, amortizoare de suspensie
pentru trotinete electrice, benzi de protecție cu
inserții reflectorizante pentru trotinete electrice,
cricuri pentru trotinete electrice, suporturi pentru
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi
pentru vehicule pe două roți, cârlige (bare de
remorcare) pentru vehicule pe două roți, tablouri
de bord pentru trotinete electrice, huse adaptate
pentru tablouri de bord la trotinete electrice,
rulmenți cu bilă pentru trotinete electrice,
monocicluri motorizate, sisteme de alarmă
pentru trotinete electrice, pompe de aer pentru
vehicule cu motor pe două roți sau biciclete,
sonerii metalice pentru trotinete electrice, piulițe
de jante pentru roți de trotinete electrice, etriere
de frână pentru trotinete electrice, componente
pentru trotinete electrice, respectiv capete de
mânere de ghidon, manete de control pentru
ghidon (piese de trotinete electrice), trotinete
(vehicule), echipamente electrice antifurt pentru
trotinete electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, servicii de
publicitate, marketing şi promovare in legatura
cu trotinete electrice, vehicule electrice, parti
si accesorii pentru trotinete electrice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de trotinete electrice, vehicule
electrice, parti si accesorii pentru trotinete
electrice, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării de produse şi servicii pentru terţi prin
transmiterea de material publicitar şi difuzarea
de mesaje publicitare prin reţele informatice,
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servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic in legatura cu trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
promovarea vânzării la produselor şi/sau servicii
ale terţilor pe un site şi/sau un portal de
internet, publicitate, inclusiv promovare aferentă
vânzării de articole si servicii pentru terti, prin
transmiterea materialului publicitar si difuzarea
mesajelor publicitare prin retelele informatice,
publicitate la serviciile altor vânzători, permiţând
clienţilor să vadă şi să compare comod
produsele şi serviciile acelor vânzători, studii de
piata, analize de piaţă, publicitate directă prin
poştă, servicii de promovare, publicitate pentru
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, organizarea
şi coordonarea de spectacole comerciale în
scopuri de afaceri comerciale sau publicitare
pentru trotinete electrice, vehicule electrice,
parti si accesorii pentru trotinete electrice,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi
promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea
şi prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi in legatura cu trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, prezentare de bunuri
în mijloace de comunicare, pentru vânzări,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianţii cu
amănuntul, servicii de informare, consiliere
şi consultanţă cu privire la toate serviciile
menţionate mai sus, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de informare în legătură cu
achiziţionarea online, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, publicitate şi marketing cu privire la
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, regruparea,
în folosul terţilor, a unei game variate de trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, permiţându-le clienţilor
să vadă şi să aleagă comod respectivele
produse prin intermediul telecomunicaţiilor, lant
de magazine, servicii de agentii import-export
de trotinete electrice, vehicule electrice, parti
si accesorii pentru trotinete electrice, furnizarea

de spatii pe site-uri in scopul de a face
reclama pentru bunuri si servicii, prezentarea
produselor in toate mediile de comunicare,
in scopul vanzarii cu amanuntulsi/sau cu
ridicata, servicii de achiziții, inclusiv asigurarea
pentru alții a unor surse de aprovizionare
și a condițiilor de cumpărare pentru trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, gestionarea afacerilor
pentru terți, inclusiv, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale, organizarea de contracte
pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri
și servicii și furnizarea de informații despre
prețurile bunurilor și serviciilor, furnizori și
afaceri, servicii informatice care furnizează
acces la informații prin intermediul rețelelor de
calculatoare referitoare la companii.
37. Reparare de trotinete electrice, montare și
reparații de anvelope pentru trotinete electrice,
întreținere și reparații de trotinete electrice,
montare piese de schimb pentru trotinete
electrice

───────

(210) M 2022 04968 (111)188288
(151) 19/07/2022
(732) SMS ALLEX SERV SRL, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD, BL.84,
SC.C, AP. 13, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

FitterMaster

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
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furnizare de informații privind comerțul
exterior, consultanță privind comerțul în barter,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul in legatura cu usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic
de usi din sticla, cabine de dus, balustrade
din sticla, compartimente din sticla, placi de
sticla, pardoseli din sticla, trepte din sticla,
marchize din sticla, mobilier din sticla, inchideri
din sticla pentru terase si balcoane, servicii
de comerț cu amănuntul în magazine de
usi din sticla, cabine de dus, balustrade din
sticla, compartimente din sticla, placi de sticla,
pardoseli din sticla, trepte din sticla, marchize
din sticla, mobilier din sticla, inchideri din sticla
pentru terase si balcoane, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru usi din sticla, cabine de dus,
balustrade din sticla, compartimente din sticla,
placi de sticla, pardoseli din sticla, trepte din
sticla, marchize din sticla, mobilier din sticla,
inchideri din sticla pentru terase si balcoane,
publicitate online pentru usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare pentru usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente din
sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla, trepte
din sticla, marchize din sticla, mobilier din sticla,
inchideri din sticla pentru terase si balcoane.
37. Reparații sau întreținere de mașini și aparate
folosite la fabricarea produselor din sticlă,
furnizare de informații referitoare la repararea
sau întreținerea de mașini și aparate pentru
fabricarea articolelor din sticlă, servicii de
sticlărie, montare de sticlă de geamuri, instalare
de structuri de construcții cu sticlă, servicii de

montare de sticlă de geamuri pentru clădiri,
servicii de instalații și reparații de panouri din
sticlă, montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare de
geamuri (lucrări cu sticlă), servicii de construcții
de terase, servicii de construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcție de
sere (montare și închidere cu geamuri).

───────

(210) M 2022 04973 (111)188458
(151) 19/07/2022
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MURES, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

RALLY ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 06.01.04; 25.01.19

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

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

41. Activităţi sportive, organizare de concursuri
(divertisment) sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de raliuri automobilistice, organizare
de evenimente automobilistice, organizare
de curse automobilistice, antrenări pentru
competiții automobilistice (instruire), organizare
de curse de automobile, divertisment de
tipul curselor automobilistice, organizarea de
cursuri avansate de conducere auto pentru

AUTOMOBILISM SPORTIV,
STR.POPA SAVU, NR.7, 
SECTOR1, BUCUREȘTI, 
011431, ROMANIA
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conducătorii de automobile, organizare de
evenimente de curse cu automobile de serie,
organizare de competiții și turnee legate de
curse de automobile, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la repararea motoarelor
automobilistice, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor
automobilistice, instruirea conducătorilor auto,
servicii oferite de școală auto, furnizare de
cursuri de conducere auto, instruire în domeniul
reparării automobilelor, cursuri de conducere
auto privind siguranța rutieră, furnizare de
informații referitoare la cursele auto, organizare
și coordonare de evenimente sportive, arbitraj
în cadrul evenimentelor sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente de curse de vehicule, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
transfer de know-how (instruire), acreditare
de competențe profesionale, acreditare de
performanțe educaționale, acreditare de servicii
de educație, atribuirea de certificate de absolvire,
acreditare cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de competiții sportive
și evenimente sportive, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de competiții și turnee cu privire
la șofat, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, toate aceste servicii
in directa legatura cu automobilismul sportiv si
competitiile/raliurile organizate in acest domeniu.

───────

(210) M 2022 04974 (111)188238
(151) 19/07/2022
(732) ACVILA PROTECȚIE ROU SRL,

(540)

ACVILA PROTECTIE ROU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 03.07.01

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

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii politice si anume: servicii
de reprezentare juridica, cercetari juridice,
organizarea reuniunilor politice cu scop social,
de protectie, de mediere, cluburi de intalniri,
servicii juridice.

───────

SOSEAUA VERGULUI NR.
8, CORPUL C4, CAMERA 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022416,
ROMANIA
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(210) M 2022 04977 (111)188079
(151) 20/07/2022
(732) ONIX GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 5,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

ONIX GUARD OGS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 05.03.13

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 04978 (111)188525
(151) 20/07/2022
(732) NEXUS GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 4,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

NEXUS GUARD
SECURITY NGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2022 04979 (111)188526
(151) 20/07/2022
(732) FOX PRIVATE SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

FOX PRIVATE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 04980 (111)188279
(151) 20/07/2022
(732) LUC CONCEPT S.R.L., STR.

CONSTANTIN BRANCUSI,
NR. 51A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

OnOptic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.05; 16.03.13

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#007074), alb (Hex #ffffff)

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

44. Servicii medicale, chirurgie oftalmologică,
servicii prestate de opticieni, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de analize
medicale, servicii de oftalmologie, consultații
oftalmologice, servicii de optometrie.

───────
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(210) M 2022 04994 (111)188643
(151) 27/07/2022
(732) FLORICICA VLAD, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 16C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEGRO MIX G
GASTRONATURA SUSHI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
25.01.19

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

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

30. Sushi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul de
preparate alimentare pe baza de peste, fileuri de
peste, sushi, dressinguri, orez.

───────

(210) M 2022 04995 (111)188644
(151) 27/07/2022
(732) FLORICICA VLAD, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 16C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEGRO MIX
NEGRO 2000 SUSHI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.19

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

clase:
30. Sushi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul de
preparate alimentare pe baza de peste, fileuri de
peste, sushi, dressinguri, orez.

───────

(210) M 2022 04999 (111)188393
(151) 20/07/2022
(732) VIRGIL ROBERT VAGNER,

STR. ARADULUI, NR.30/2, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
332037, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

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

ASOCIAȚIA 
DE  PROTECȚIA MEDIULUI,
 APELOR ȘI PĂDURILOR 

- WAGNER GROUP
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2022 05002 (111)188231
(151) 20/07/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

BUCATARIA TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.14;
26.11.12; 24.17.02; 29.01.12; 15.09.16

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
38. Servicii de telecomunicații
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare

41. Elaborare de cursuri de instruire și de
examene, organizarea și coordonarea de
evenimente de divertisment în scop educativ,
de divertisment și recreațional, organizarea
de webinarii, cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, furnizarea de programe tv,
nedescarcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), organizare si
sustinere de evenimente cu scop educativ,
culinar sau de divertisment, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate,
servicii de punere in pagina, altele decat
in scopuri publicitare, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice nedescărcabile, organizarea de
activitati culturale si educationale, producerea
de programe de televiziune, activităţi editoriale,
culturale şi de divertisment prin intermediul
programelor de televiziune, furnizarea de
informații în materie de educație culinara,
organizarea de concursuri, competiții, gale
și evenimente în domeniul culinar, servicii
educative, de instruire și de predare, servicii
specifice unei televiziuni cu specific culinar,
realizarea de programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online sau
offline, inclusiv in cadrul unei televiziuni.

(210) M 2022 05004 (111)188490
(151) 21/07/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

DECENTRAL
WORLD FINANCE
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industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2022 05013 (111)188587
(151) 21/07/2022
(732) OGORUL TĂU SRL, ȘOSEAUA

PĂCURARI, NR.28 BIS-A,
PARTER, AP.6, JUDETUL IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Mr. Sem

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 02.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#006838)

(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, 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 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, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
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publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, 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, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de 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
terţi, 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.

───────

(210) M 2022 05019 (111)188304
(151) 21/07/2022
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT

BERINDU, NR. 203, JUD CLUJ,
COM. SANPAUL, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 05.07.02;
26.01.03

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
(bauturi alcoolice), arac (arak) / arak (arac),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, altele decât uleiurile esenţiale şi
esenţeţe eterice, extracte alcoolice, altele decât
uleiurile esenţiale şi esenţeţe eterice, extracte
din fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin, băuturi pe bază de vin.

───────
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(210) M 2022 05021 (111)188232
(151) 21/07/2022
(732) SC INVEST INTERMED GF

I.F.N. SRL, STR. PAISEST
DN, BL. C1, PARTER, SPAŢIU
COMERCIAL, NR. 3, CAM. 1, SAT
BASCOV, COM. BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

myGOLD PLEASURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.12;
26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#081B39), alb (HEX #ffffff)

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

9. Ochelari de soare.
14. Metale prețioase și aliajele lor și produse din
aceste materiale, placate sau nu, giuvaergerie,
bijuterii, pietre prețioase, ceasornicărie și
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, in special pentru produsele
din clasa 9 si 14, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea in avantajul terților a
parfumurilor, produselor de ingrijire corporala si
a cosmeticelor (exceptând transportul lor), in
magazine specializate sau online, servicii de
agenții de import-export, regruparea in avantajul

terților a produselor de marochinarie, poșetelor,
portofelelor, curelelor (exceptând transportul lor)
in magazine specializate sau online.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 05024 (111)188453
(151) 21/07/2022
(732) CAROLFY TETRACOM SRL,

ŞOSEAUA BUCUREŞTI-URZICENI,
NR. 70, SAT AFUMAŢI, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

KRISS FAST FOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03; 05.09.01; 05.03.13;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(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, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BDUL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, AP. 11,
JUD.ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate:alb, rosu, verde,
negru, rosu
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în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, furnizarea unui catalog online
nedescarcabil cu informații comerciale pe
internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport, organizare de calatorii, distribuție
și livrare de apă, transport și livrare de bunuri,
livrare de alimente, livrare de cadouri, livrare
de pizza, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrare rapidă de mărfuri, servicii de livrare a
alimentelor, livrare și depozitare de bunuri, livrare
de alimente de către restaurant, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondență, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,

livrare de coșuri cadou cu obiecte selectate
pentru o ocazie sau un motiv special, livrare
de produse de băcănie, depozitare și livrare de
bunuri, colectare, transport și livrare de produse,
servicii de transport de alimente, transport de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
alimente, servicii de stocare a alimentelor.
43. Servicii de restaurante cu autoservire,
Servicii de restaurante de delicatese, Servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante cu
mâncare, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare, servicii de mâncare la pachet, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, Servicii de bufet salate, servicii de
bufet, Servicii de bufete cu autoservire, servire
de alimente și băuturi, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, cazare temporară,
servicii furnizate în legătură cu prepararea de
alimente și băuturi, servicii de restaurant (fast-
food), servicii de cafenea si bar, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de case de vacanță, servicii
de bucătari personali, pregătire si furnizare de
alimente si băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de alimente si băuturi in bistrouri,
furnizare de alimente si băuturi in restaurante
si baruri, servicii de furnizare de alimente si
băuturi pentru recepțiile firmelor, Servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei europene,
servire de alimente și băuturi în internet-café,
prepararea alimentelor, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
café, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, Servicii
de catering, servicii de catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering hotelier,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru școli, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
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naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții.

───────

(210) M 2022 05025 (111)188645
(151) 21/07/2022
(732) STUDIOBLU SRL, STRADA

FIZICIENILOR, NR 8, BL 5, AP
22, JUDET ILFOV, MAGURELE,
077125, ILFOV, ROMANIA

(540)

BLUSMART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, mov
(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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,

acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
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sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.

───────

(210) M 2022 05028 (111)188505
(151) 21/07/2022
(732) TUDOR MARIUS JAN,

STR.COTITURII, NR.7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE PI –
CONSTANTIN CAMELIA SIMONA,
CALEA DOROBANȚILOR NR. 239,
ET.6, CAMERA 6, SECTOR 1, COD
POŞTAL 010567, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.05; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#D95D32,
HEX#EC7751), alb (HEXFFFFFF),
galben (HEX#E2F706), verde
(HEX#3C824E)

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

35. Asistenta administrativa pentru a răspunde
la cererile de oferta/ asistenta administrativa
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe publicitare, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea de
informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informatii comerciale
si consiliere pentru consumatori in alegerea
bunurilor si serviciilor, oferirea de informatii de
contact comerciale si de afaceri, servicii de
intermediere comerciala, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, marketing, servicii de reiatii media,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor in
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terti,
marketing cu public tinta.
41. Servicii de divertisment, furnizarea online
de imagini video, nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, furnizarea facilitatilor de recreere,
furnizarea de informatii cu privire la activitate
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite tn scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea de facilitati sportive,
servicii de agenție de bilete (divertisment).
45. Servicii de rețele de socializare online.

───────

tennis win 
TennisWin.com

WE LOVE TENNIS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

590

(210) M 2022 05030 (111)188590
(151) 21/07/2022
(732) ECOPREST SOLUTIONS SRL,

STRADA VIGONIEI, NR. 6,
BL.14T, ET.9, AP 39, SECTOR 5,
BUCURESTI, 040341, ROMANIA

(540)

CONTRACT DDD APP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.03; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08

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

9. Software descărcabil, software descărcabil
utilitar, software descărcabil industrial, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru gestionarea de
informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile.
37. Servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare cu exceptia celor pentru agricultura
acvacultura, silvicultura si horticultura.

───────

(210) M 2022 05039 (111)188599
(151) 22/07/2022
(732) POPA DORIN, STR.CONSTANTIN

NOTTARA NR.4, BL.C4, AP.9,
JUD.BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

STRUVIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), băuturi alcoolice distilate pe
bază de grâne, băuturi alcoolice care conțin
fructe, coniac, băuturi distilate, esențe alcoolice,
altele decât uleiurile esențiale, extracte alcoolice
altele decât uleiurile esențiale.
35. Servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea și
livrarea produselor cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2022 05044 (111)188486
(151) 22/07/2022
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, B-DUL CAROL I, NR.
34-36, ET. 13-14, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020922, ROMANIA

(540)

BET-XT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,

36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
financiare constand in asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare si
supraveghere necesar desfasurarii operatiunilor
pe pietele reglementate pentru instrumente
financiare si sistemele multilaterale de
tranzactionare

(591) Culori  revendicate:negru, portocaliu,
verde, albastru
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referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 05047 (111)188406
(151) 22/07/2022
(732) ACCENTURE SERVICES SRL,

B-DUL PRECIZIEI NR. 24,
WEST GATE, CLĂDIREA H1,
PARTER, CAMERA ”BOARD
ROOM” SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CHANGE 4 IMPACT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
27.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), mov
(HEX #a100ff), negru

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

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

───────

(210) M 2022 05048 (111)188585
(151) 22/07/2022
(732) CRISTIAN FRONEA, STR. COPIL

2 NR. 117C, SAT COJASCA, JUD.
DAMBOVITA, COM. COJASCA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

NICEBET SALĂ DE JOCURI

(531) Clasificare Viena: 21.01.04; 27.05.04;
20.05.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #9d0003,
HEX #d20001), gri (HEX #3f3f41),
negru (HEX #000000), maro (HEX
#b6893b), verde (HEX #d7d8c1),
galben (HEX #ecca6e)

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

41. Activități recreative, activități distractive,
servicii de jocuri de noroc, servicii oferite de sală
jocuri de noroc.

───────
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(210) M 2022 05049 (111)188487
(151) 22/07/2022
(732) OPTICAS, BULEVARDUL

SIDERURGISTILOR, NUMARUL
38, PARTER, BLOC M2A, SCARA
2, APARTAMENT 21,JUD.GALAȚI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
BUCURESTI /SECTOR 4, ROMANIA

(540)

OpticAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12

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

clase:
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.
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44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
oftalmologie, servicii prestate de opticieni,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
montarea de lentile optice, servicii de testare
a vederii (opticieni), servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de analize medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, servicii de
informare cu privire la lentile de contact, servicii
de optometrie.

───────

(210) M 2022 05055 (111)188247
(151) 22/07/2022
(732) BDM ROOF SYSTEM S.R.L.,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR.95C, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC. III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IZOLAȚII SĂNĂTOASE IS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#2C2A47), rosu (Hex #E42127), verde
(Hex #009846)

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

35. Publicitate, 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, 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 import-
export, 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

17. Materiale şi articole izolante şi opritoare,
poliester, peliculă de poliuteran, alta decât cea
pentru ambalare, răşini naturale semiprelucrate,
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, izolații cu lână de lemn, celuloză, vată
bazaltică.
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pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.

───────

(210) M 2022 05056 (111)188488
(151) 22/07/2022
(732) BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

SA, B-DUL CAROL I, NR.
34-36, ET. 13-14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020922, ROMANIA

(540)

BET-NG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 05064 (111)188323
(151) 23/07/2022
(732) MINTMUNK SRL, DRUMUL LUNCA

JARISTEI, NR. 18-24, SECTORUL
3, BUCURESTI, 032351, ROMANIA

(540)

MINTMUNK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, aplicații software descarcabile,
platforme de software colaborative (software),
software de dezvoltare a unui site web, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, software informatic destinat utilizării
în crearea și elaborarea de site-uri web,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web, software pentru aplicații web și
servere, software de management de conținut,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, modele de

design grafic descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), interfețe (informatică).
35. Optimizarea traficului pe site, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, intermediere
publicitară, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți.
42. Planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, creare și
întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, actualizarea paginilor web pentru terți,
proiectare de site-uri web, servicii de dezvoltare
de pagini web, design de site-uri web, întreținere
de site-uri web, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, asigurarea
utilizării temporare de software web, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, servicii de testare a gradului
de încărcare a site-urilor web, construire și
întreținere de pagini web, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
crearea și întreținerea siturilor web pentru terți,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, proiectare și dezvoltare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
creare, întreținere și găzduire de site-uri web
pentru alte persoane, design, creare, găzduire
și întreținere de site-uri web pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-
uri web pentru alte persoane (servicii de
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tehnologia informației), găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web), furnizare de informații
în legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site, dezvoltare
software, programare și implementare, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, proiectare,
dezvoltare și implementare de software, creare,
întreținere și adaptare de software, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
închirierea de software, închirierea de programe
informatice, închirierea serverelor web, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, infrastructură ca serviciu (iaas), platformă
ca serviciu (paas), blockchain ca serviciu (baas),
software ca serviciu (saas), controlul accesului
ca serviciu (acaas), consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), design grafic, creare de ilustrații grafice,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), cloud computing,
servicii de asistență tehnică în materie de
software de calculator, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
prestare de servicii de asistență online pentru
utilizatorii de programe de calculator, servicii
de asistență în domeniul tehnologiei informației,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii de
consultanță și informații despre arhitectura și
infrastructura tehnologiei informației, servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
de date, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, monitorizarea sistemelor
de rețea, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea avariilor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securității datelor.

───────

(210) M 2022 05067 (111)188489
(151) 24/07/2022
(732) ADELINA GEORGIANA CORAVU,

STR.GEORGE ENESCU, NR
17, AP 2, JUDET HUNEDOARA,
PETROSANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Lina Ravu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 05069 (111)188523
(151) 25/07/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA FORTELOR

PATRIOTICE, STR. BARBU
VACARESCU, NR. 15, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020271, ROMANIA

(540)

UFP UNIUNEA
FORȚELOR PATRIOTICE

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.16;
01.15.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

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

───────

(210) M 2022 05074 (111)188646
(151) 25/07/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one Gallery
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
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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) M 2022 05075 (111)188588
(151) 25/07/2022
(732) DANUBE DELTA VILLA SRL,

TARLA 12, PARCELA 307-308,
JUDETUL TULCEA, SFANTU
GHEORGHE, 827195, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Déjà blue
(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, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────
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(210) M 2022 05096 (111)188647
(151) 25/07/2022
(732) ANCA CRINA HURGOI, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 89,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410203,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Prestige Imobiliare

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

36. Servicii imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune a
investițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii financiare,

monetare și bancare, servicii de asigurare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare.

───────

(210) M 2022 05098 (111)188513
(151) 25/07/2022
(732) VLADUT MIHAI VRACIU, BLD.

REPUBLICII, NR. 20, SC. B, AP.
21, JUD. BACĂU, ONEŞTI, 601004,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LUNAR LABORATORIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii.
42. Design vestimentar pentru terți, servicii de
design vestimentar.

───────
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(210) M 2022 05101 (111)188648
(151) 26/07/2022
(732) DITA CONSTANTINA, STR.

CERNA, NR. 8, BL.8, ET. 4, AP. 17,
JUD. GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII, NR. 133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.19; 07.05.09; 07.05.10;
09.09.11

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

clase:
41. Activități sportive privind maraton,
pregătire sportivă privind maraton, organizarea
turneelor sportive de maraton, cronometrarea
manifestărilor sportive de maraton, organizare
de activități sportive și competiții de maraton,
organizare și coordonare de competiții
sportive de maraton, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive de maraton,
organizare de evenimente sportive de maraton
în cadrul comunităților, organizare de competitii
maraton în jurul lumii, servicii educaționale și
de instruire referitoare la maraton, pregătirea
jucătorilor sportivi pentru maraton, organizarea
de competiții sportive de maraton, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee sportive
de maraton, organizare de turnee sportive de
maraton, organizare de antrenamente de sport
pentru maraton.

───────

(210) M 2022 05102 (111)188649
(151) 26/07/2022
(732) S.C. URBAN MOWGLI SRL,

STR. PALISANDRULUI, NR.
12A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN MOWGLI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 02.05.02; 26.01.06

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov,
turcoaz, negru

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────

ÎMPREUNĂ 
LA HALF MARATHON 

AZI VOM SCHIMBA LUMEA 
ÎN BINE
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(210) M 2022 05105 (111)188519
(151) 26/07/2022
(732) BROMADE PRODUCTS SRL, STR.

IZVOARELOR, NR. 56, ET. 2, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, SANGEORZ-
BAI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII, NR. 25, AP. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BROMADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
24.17.02

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare.

───────

(210) M 2022 05121 (111)188650
(151) 26/07/2022
(732) MIHAELA NICOLETA BAICU, STR

STRAJA NR 12, BL 52, SC 2, ET 7,
AP 110, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KRAUSE&DOGGY

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.06;
27.05.01; 09.07.09; 09.03.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, crem,
maro, mov, verde

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

35. Servicii de agenții de import export, serviciii
de comerț cu hrană pentru animale de companie,
hrană uscată, castroane,haine și accesorii,
cutii de colet, scoici, lesă pentru animale de
companie, pixuri, agende, panouri publicitare.

───────
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(210) M 2022 05135 (111)188521
(151) 27/07/2022
(732) TRUTZI EDU S.R.L, SAT SCHEIA,

STR. ALEEA VAMII NR.26,
JUDETUL SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 03.07.24; 07.01.01;
26.11.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
316C, Pantone 7475C), mov (Pantone
7648C), roz (Pantone 709C), albastru
(Pantone 640 C, Pantone 534C),
portocaliu (Pantone 130C, Pantone
158C)

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
fizice ale copiilor, servicii de divertisment pentru
copii, organizarea de cursuri de dans pentru
copii, organizarea de cursuri de muzică pentru
copii, organizarea de cursuri de desen pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, instruire pentru părinți
cu privire la creșterea copiilor, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii, servicii de centre de
îngrijire de zi pentru îngrijire de copii preșcolari
și sugari.

───────

(210) M 2022 05138 (111)188651
(151) 27/07/2022
(732) SC UNIVERSAL PAZĂ ȘI

PROTECȚIE SRL, STR. CALEA
ARADULUI, NR. 48, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UNIVERSAL PAZĂ
ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 01.01.01; 26.11.02;
26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, maro
(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.

───────

Grădiniţa 
MENTISE

UN ÎNTREG UNIVERS
PREGĂTIT PENTRU TINE
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(210) M 2022 05139 (111)188517
(151) 27/07/2022
(732) GREEN NET SA, STR. CALEA

DOROBANŢILOR, NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Beautik storytelling
(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
abrazive.
9. Casete luminoase.
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, panouri
publicitare, albume, pungi pentru ambalat,
banner.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul tertilor a produselor din
clasa 3 (cu exceptia 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 si prin intermediul site-
urilor web, servicii oferite de un lanț de magazine.

───────

(210) M 2022 05140 (111)188652
(151) 02/08/2022
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

ARŢARULUI, NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Balamuc Cafe

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

43. Servicii de restaurant.
───────

INTERCOMUNITARA TURISM IN
BISTRITA-NASAUD, PIATA PETRU
RARES NR.1-2, JUD. BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRITA, 420080,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 20.05.15;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04

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

clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, servicii de publicitate
privind industria turismului, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comert on-line, cu ridicata si
amanuntul, servicii de agenții de import-export.
39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție de turism și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,

 by ADI Turism BN

Povestea Vinului 
in Podgoria Lechinţa

(210) M 2022 05152 (111)188653
(151) 28/07/2022
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
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servicii specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări.

───────

(210) M 2022 05154 (111)188601
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

STR. EPISCOP ROMAN
CIROGARIU, NR.53, AP.2, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VOCEA GRAȘILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de difuzare pe pagini web,
transmisii video, difuzare video, servicii de
videotext, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de mesaje video, transmisie
video prin rețele digitale, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video
pe internet, servicii de difuzare video, audio și
tv, furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, difuzare de material audio
și video pe internet, servicii de difuzare video
pe arii restrânse (narrowcasting), difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, 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 și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de

calculatoare, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere

───────

(210) M 2022 05155 (111)188520
(151) 28/07/2022
(732) STROESCU MIHAI DANIEL

PFA, SCURTESTI NR. 276,
JUD. PRAHOVA, SCURTESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ORIGO redi at originem

(531) Clasificare Viena: 17.01.19; 27.05.01;
26.11.05

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, insecte și larve
preparate, concentrat de roșii, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, conserve de
fructe, conserve de legume, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrate din
suc de legume pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, fructe conservate, fructe
fermentate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, aspic, gemuri, marmelada
din fructe, nuci comestibile, fructe aromatizate,
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fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
trufe (creme de trufe), prune preparate, prune
conservate, umpluturi pe bază de fructe pentru
plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri şi tarte, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, murături, legume în saramură, cremă de
fructe, creme tartinabile pe bază de legumeș
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de lactate, brânzeturi
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii) cu
excepţia celor pe bază de cafea, esențe si
extracte alcoolice cu excepţia celor pe bază
de cafea, cidru alcoolic, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor cu excepţia celor
pe bază de cafea, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice cu excepţia celor pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pre-amestecate cu
excepţia celor pe bază de cafea, băuturi
spirtoase cu excepţia celor pe bază de cafea,
băuturi aperitiv cu excepţia celor pe bază de
cafea, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale cu excepţia celor care au aroma de
cafea, băuturi alcoolice de tip bitter, vin, jeleuri
alcoolice cu excepţia celor pe bază de cafea,
rachiu de pere, lichioruri cu excepţia celor pe
bază de cafea, băutură spirtoasă fermentată,
băuturi distilate cu excepţia celor pe bază de
cafea, distilat de vișine, vișinată, rachiu, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice care conțin
fructe, cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri cu
excepţia celor pe bază de cafea, amestecuri
alcoolice pentru cocteiluri cu excepţia celor pe
bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază de
fructe fermentate, băuturi spirtoase din prune,
băuturi spirtoase care conțin prune.

───────

(210) M 2022 05156 (111)188600
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU, NR. 53, AP. 2,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AFTER 40 SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, transmisii video,
difuzare video, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de transmisie video, servicii
de comunicații video, servicii de mesaje video,
servicii de videotext interactiv, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
comunicații pentru videoconferințe, furnizare de
instalații de videoconferință, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video pe
internet, servicii de conferințe video prin satelit,
servicii de transmisie video la cerere, servicii
de difuzare video, audio și tv, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, difuzare de material audio și video
pe internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video și audio prin internet, închiriere de aparate
pentru transmisia de semnale video, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, 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 și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
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
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calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
telecomunicatii, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații

───────

(210) M 2022 05166 (111)188598
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

(540)

DOAR FILME-NCAP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
agenții de presă, asigurarea accesului la rețele
de telecomunicații, asigurarea accesului la
telecomunicatiile in banda larga, camere de
chat virtuale prin intermediul mesajelor de text,
colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare de date prin radio, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de informații prin satelit, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicarea prin
telegramă, comunicații mobile radio, comunicații
peer-to-peer, comunicații prin radio, comunicații
prin rețele electronice, comunicații prin telegraf,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, comunicații
telegrafice, comunicații telematice prin terminale
de calculator, comunicații radio, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță

în domeniul telecomunicațiilor, consultanță
în telecomunicații, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, emisiuni de știri
(transmisii), expediere de înștiințări, exploatare
de rețele de telecomunicații în bandă largă,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea antenelor de recepție satelit-
pământ, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, exploatarea sateliților
de telecomunicații, exploatarea sistemelor de
comunicații prin radiofrecvență, exploatarea
sistemelor electronice de comunicații, furnizare
de capacitate de satelit (telecomunicații),
furnizare de comunicații prin radio, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru
centre de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, furnizare de informații
privind comunicarea fără fir, furnizare de
informații privind comunicațiile media, furnizare
de informații privind tarifele din domeniul
telecomunicațiilor, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
furnizare de instalații și echipamente pentru
videoconferințe, furnizare de rapoarte referitoare
la comunicații, furnizare de servicii de
comunicații prin folosirea cartelelor telefonice
sau a cardurilor de debit, furnizare de
servicii de radio mobil privat, furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de timp
de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la
rețele de calculatoare și de comunicații,
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, informații
în domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor
de știri pentru telecomunicații, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii audiotext, servicii consultative și de
consultanță privind comunicațiile fără fir și
echipamentele pentru comunicațiile fără fir,
servicii de acces al telecomunicațiilor, servicii de
accesare a telecomunicațiilor, servicii de agenții
de știri electronice, servicii de binefacere în
domeniul telecomunicațiilor, servicii de colectare

STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU, NR.53, AP.2,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
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și transmitere de mesaje, servicii de comunicare
de date accesibile prin cod de acces, servicii
de comunicare de date care pot fi accesate
cu parolă, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații ale
agențiilor de presă, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de credit,
servicii de comunicații electronice pentru bănci,
servicii de comunicații electronice pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru pregătirea informațiilor financiare, servicii
de comunicații electronice pentru transmisia de
date, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin antene, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații prin satelit, servicii de comunicații
prin satelit pentru utilizatorii profesioniști, servicii
de comunicații prin teleimprimator, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de consultanță referitoare
la comunicații, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii
de difuzare și comunicații interactive,
servicii de geolocalizare (servicii de
telecomunicații), servicii de informare prin
radio, servicii de informare privind rețelele
electronice de comunicare, servicii de
informare privind telecomunicațiile, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de informare și consiliere privind serviciile
de telecomunicații, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
mesagerie, servicii de mesagerie unificata,
servicii de partajare a timpului pentru
aparatele de comunicații, servicii de radio-
fax, servicii de radiocomunicații, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, servicii

de rețele de radiocomunicații, servicii de
rețele de radiotelefonie maritimă, servicii de
rețele de telecomunicații mobile, servicii de
telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații pentru compoziții
tipografice, servicii de telecomunicații pentru
obținerea de informații din bănci de date,
servicii de telecomunicații pentru transmiterea
de informații prin fax, servicii de telecomunicații
prin fibră optică, servicii de telecomunicații
prin satelit, servicii de telecomunicații prin
telegraf, servicii de telecomunicații în rețele de
fibră optică, fără fir și prin cablu, servicii de
telecomunicații între instituții financiare, servicii
de telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de transmisie de date, servicii de
transmisie de date cu debit ridicat pentru
operatorii de rețele de telecomunicații, servicii
de transmisie de informații prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de transmisie de voce
și de date, servicii de transmisie de text
pe ecranul televizorului, servicii de transmisie
electronică de imagini, servicii de transmisie
electronică de informații, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie prin benzi de telegraf, servicii de
transmisie prin benzi telegrafice, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de telefonie și telefonie mobilă, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de telex, servicii de
transmisie video, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisii digitale,
servicii de transmitere de date prin intermediul
rețelelor telematice, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de trimitere și primire de mesaje,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii pentru
transmiterea electronică de voce, servicii
telegrafice, servicii telematice care pot fi
accesate cu parolă, telecomunicații de informații
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(inclusiv pagini web), telecomunicații prin radio,
telex, transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date,
sunete și imagini prin sateliți, transmisie de
filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin coduri telematice,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisie de
mesaje prin telegrame, transmisie de mesaje
scurte, transmisie de mesaje text asistată de
calculator, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de mesaje și imagini codificate,
transmisie de pachete de date și imagini,
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme
de comunicații de date, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
informații prin radio, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor de
telecomunicații, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisii
video, difuzare video, transmitere de date video
pe internet, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere video interactivă în rețele
digitale, difuzare de material audio și video pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
video-sharing, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, furnizarea accesului la un
portal de internet care conține programe video
la cerere, transmitere de difuzări digitale audio

și video într-o rețea globală de calculatoare,
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 fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv de
fișiere descărcabile și de fișiere difuzate într-
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.

───────

(210) M 2022 05167 (111)188654
(151) 28/07/2022
(732) UNIMIG STORE SRL, STR. GH.

DOJA, NR. 6, BL. 3A, SC. 6, AP.
110, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
800486, GALAȚI, ROMANIA

(540)

QYNTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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
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pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05183 (111)188655
(151) 28/07/2022
(732) TAMIGA S.R.L., STR. MATEI

MILLO, NR. 25S, CAMERA 1,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Tamiga
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare

de reprezentații muzicale, reprezentații muzicale
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, divertisment, organizarea
de spectacole muzicale, organizarea de
spectacole muzicale live, organizarea de
concerte muzicale pentru radio, concerte
muzicale pentru televiziune, producție de
spectacole muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producere de concerte muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, concerte de muzică în
direct, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de spectacole, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.

───────
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(210) M 2022 05189 (111)188518
(151) 28/07/2022
(732) ANIO ONLINE SRL, STR.

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

(540)

anio the light in your home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice

───────

şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobila,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, regruparea în avantajul
terţilor a unei game variate de bunuri(exceptând
transportul), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
prezentare şi de comunicare, inclusiv on-line
prin toate mijloacele, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de grădinărit, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 2A,
ET. 3, APART. 10, JUDETUL ILFOV,
SAT TUNARI, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2022 05190 (111)188524
(151) 28/07/2022
(732) ANDREI MUȘAT, STR. TRAIAN

TARANU NR. 7, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

CONMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcție din oțel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țevi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu țevi și tuburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coturi
metalice pentru țevi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu racorduri metalice
pentru țevi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uși din aluminiu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu garduri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de ventilare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru bricolaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adezivi pentru izolare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conducte izolate
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu conducte flexibile nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcție din beton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci de construcție
din materiale plastice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de armare
(nemetalice-) pentru construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră naturală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră artificială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcție pe bază de var,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu componente de construcție pentru fațade
din materiale nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gips (materiale de
construcție), 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 ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu membrane pvc pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acoperișuri
nemetalice, 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 ciment, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciment pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de construcție din oțel, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu țevi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țevi și
tuburi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coturi metalice pentru
țevi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu racorduri metalice pentru țevi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși din
aluminiu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu acoperișuri metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu structuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu garduri metalice, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații de ventilare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
bricolaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru izolare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conducte izolate nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte flexibile nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție din beton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcție din sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
de construcție din materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de armare (nemetalice-) pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție din
piatră naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție
din piatră artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale de construcție pe bază de
var, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu gips
(materiale de construcție), 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 ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu membrane pvc pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu acoperișuri nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciment, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciment pentru construcții.

37. Lucrări de construcție, reparații și întreținere
de clădiri, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, demolare de construcții civile,
instalarea acoperișurilor, servicii de instalații
electrice, întreținere de clădiri, lucrări de
construcție pentru case prefabricate, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
curățarea clădirilor, curățarea scurgerilor,
curățarea imobilelor, servicii de cimentare,
întreținerea conductelor, izolare termică a
clădirilor, montarea izolației termice la clădiri,
construcții civile.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, design și dezvoltare de software,
dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltare de software pentru
terți, software ca serviciu (saas), consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
platformă ca serviciu (paas), întreținere de
software, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
consiliere în domeniul economiei de energie,
audit în domeniul energiei, asistență tehnică în
legătură cu măsuri de economisire a energiei,
furnizare de consiliere tehnică privind măsurile
de economisire a energiei, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie.

───────

(210) M 2022 05198 (111)188591
(151) 29/07/2022
(732) STĂTESCU MARIUS

CONSTANTIN Intreprindere
Individula, SAT VLADUCENI NR.
252, JUD. VALCEA, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Imo Office O abordare
diferita in imobiliare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

612

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

36. Servicii de agenție imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare și a proprietăților, servicii
de brokeraj cu proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță financiară și imobiliară, servicii de
împrumut și creditare, servicii de evaluare a
proprietăților și evaluare de clădiri, servicii de
închiriere de locuințe, servicii de asigurări de
locuințe, servicii de investitii imobiliare, servicii
de investitii financiare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), evaluare
fiscală, finanțare pentru achiziția în rate și
finanțare pentru achiziția prin închiriere.
37. Construirea de zone rezidențiale,
construirea de clădiri de apartamente și
case, servicii de renovare de apartamente
și case, repararea și întretinerea de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
izolarea clădirilor, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, demolarea
clădirilor.
45. Servicii de consultanță juridică.

───────

(210) M 2022 05199 (111)188493
(151) 29/07/2022
(732) COSMIN CONSTANTIN NITU,

SAT BOBOCI NR. 134, JUD.
DAMBOVIȚA, COMUNA
DRAGODANA, 137201,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

VTUR SMART
VIEW SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 26.07.17; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ff9212), albastru (HEX #356b94, HEX
#2f5e81, HEX #234660, HEX #1b374c,
HEX #132533), negru

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2022 05205 (111)188676
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

ALT BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
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adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,

calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
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servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05206 (111)188677
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ALT Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, 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 descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
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interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau

recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare,
servicii bancare de economisire, emiterea
cardurilor de debit și de credit, servicii
de finanțare, analiză financiară, consultanță
financiară, informații financiare, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui
site web, servicii financiare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit,
servicii de garanții pentru cauțiune, brokeraj,
brokeraj cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
servicii de birou de credit, birou de credite,
finanțarea contractelor în rate, finanțarea
contractelor de achiziții în rate, servicii de
leasing imobiliar, banking pentru ipoteci (credit
ipotecar), împrumuturi contra garanții, servicii
de garanții, servicii de consultanță în ceea ce
privește debitele, servicii fiduciare, depozite de
valori, servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), consultanță pentru asigurări,
asigurări financiare, management financiar,
colectarea chiriilor, investiții de capital, investiții
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, servicii de plată
a pensiilor, servicii de împrumuturi financiare,
finanţare pentru cumpărare în rate şi leasing,
servicii referitoare la carduri de credit şi
carduri de plăţi, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de carduri de numerar,
servicii de recuperare a creanţelor şi de
factoring de datorii, finanţarea împrumuturilor
cu rambursare eşalonată, servicii de transfer
electronic de fonduri şi ghişee automate,
servicii de plată electronică, servicii de portofel
electronic, procesare de plăţi efectuate prin
aplicaţii software, emisiune de extrase de cont,
servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată, servicii bancare online.

───────
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(210) M 2022 05207 (111)188678
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

SALT Bank
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, 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 descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (apd), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
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inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,

servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05208 (111)188679
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU,
NR.8,JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

BINERO Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, 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 descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,

ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
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verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05209 (111)188680
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DREAM Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, 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
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datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în

(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
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casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05210 (111)188681
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

INNO Bank

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, 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 descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații 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,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
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de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software

pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────
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(210) M 2022 05222 (111)188541
(151) 01/08/2022
(732) TIBERIUS PLUS SRL, CAR.

MICULESTI, NR.8, CAM.1,
JUDETUL DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135405, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Stoma Urgent

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 24.13.25; 02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#018bf8), alb (Hex #ffffff)

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 05225 (111)188573
(151) 01/08/2022
(732) GASTRO FOOD ROCK S.R.L.,

STR. MIHAIL EMINESCU, NR.71,
JUDETUL MURES, REGHIN,
545400, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

GASTRO ROCK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 11.01.04

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

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii.
41. Evenimente, organizarea de evenimente.
43. Servicii oferite de estaurant, servicii de
restaurant, servicii de fast food.

───────
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(210) M 2022 05229 (111)188684
(151) 01/08/2022
(732) DIMA GURITA, CALEA VICTORIEI

NR. 33-35, ET. 3, AP.35, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Rustic -Ema

(531) Clasificare Viena: 19.01.03; 05.13.25;
27.05.01

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

31. Flori naturale, aranjamente de flori
proaspete.

───────

(210) M 2022 05230 (111)188656
(151) 01/08/2022
(732) ELECTROTEL SA, STR. DUNARII

NR. 279, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140103,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SPECTRACELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.

───────

(210) M 2022 05232 (111)188593
(151) 01/08/2022
(732) GRADINA BANATEANA

COOPERATIVA AGRICOLA, PIATA
LIBERTĂȚII BL. 1, SC. C, AP. 22,
CAMERA 1, JUD. TIMIȘ, DETA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cooperativa Agricolă
GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 05.07.02; 05.09.24; 05.01.05;
07.01.09; 01.15.09

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

31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
aranjamente din fructe proaspete, deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarțe
brute, orz, fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă,
fructe de pădure, proaspete, tărâțe, hrișcă,
neprocesată, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, pomi de Crăciun, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, castraveți,
proaspeți, borhot, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
grăunțe pentru consum animal, struguri
proaspeți, fân, alune de pădure, proaspete,
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conuri de hamei, hamei, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
semințe de in pentru consum animal, făină din
semințe de in pentru consum animal, semințe
de in comestibile, neprocesate, porumb, turtă
de porumb pentru vite, malț pentru fabricarea
berii și distilare, ciuperci proaspete, urzici,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
ovăz, măsline proaspete, ceapă, proaspătă,
arahide, proaspete, mazăre, proaspătă, ardei
(plante), plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen, cartofi, proaspeți, quinoa, neprocesată,
rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, arbuști/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeți, așternut din paie, paie (furaje), trestie
de zahăr, arbori, trufe, proaspete, dovlecei,
proaspeți, legume, proaspete, plante de viță de
vie, grâu, coroane de flori naturale.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, publicitate prin poștă,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
exterioară.

───────

(210) M 2022 05239 (111)188508
(151) 01/08/2022
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

CONSTANTA, BD.TOMIS NR. 51,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CSM FARUL CT

(531) Clasificare Viena: 01.15.24; 07.01.16;
24.11.21; 29.01.12; 01.03.01; 27.05.01

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte,articole de
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul tertilor in magazine
specializate si în magazine online a articolelor
de îmbracaminte, încălțăminte, șepci, pixuri,
brichete, portofele, poșete, prosoape, cărți, și
alte suveniruri (exceptând transportul lor).
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───────

(210) M 2022 05249 (111)188657
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU, NR.
12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

ZENTRUM CARESET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 02.09.01; 24.13.14; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 05250 (111)188658
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU,
NR.12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

Zentrum Ultracare

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
02.09.01; 24.13.14; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
activitati ale unui club sportiv.
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(210) M 2022 05256 (111)188623
(151) 05/08/2022
(732) MIDAR GROUP SRL, SAT ROȘU,

STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
NR.61, JUDET ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, 77042, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

NOVACAO dessert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro, crem
(511) 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 dulci, 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 dulce, 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
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
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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.

───────

(210) M 2022 05259 (111)188659
(151) 02/08/2022
(732) VALENTIN-GEORGE PĂSĂRILĂ,

SAT AVRAM IANCU NR.177,
JUDETUL ARAD, COMUNA
VÂRFURILE, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Pentru noi doar
Dumbrăvița contează!

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare.

───────

(210) M 2022 05263 (111)188660
(151) 02/08/2022
(732) GREEN MILE CAPITAL SRL,

STR. ION BREZOIANU NR. 23-25,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUIB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.11.03; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, producție
de evenimente sportive, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
prezentare de evenimente de divertisment
în direct, producție de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de

divertisment, sportive și culturale, organizare de
divertisment pentru nunți.
43. Servicii de furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05264 (111)188556
(151) 02/08/2022
(732) CLAUDIU STOLEAC, STR.GAVRIL

MUZICESCU NR. 16, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900109, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

dentoclinica zâmbetul sus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
26.01.03; 26.07.25

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2022 05267 (111)188514
(151) 02/08/2022
(732) ETICO BE SAFE SRL, STR.

GEORGE ENESCU, NR.71, BL.200
L, SC.1, ET.1, AP.6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

ETIC

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffdb04), gri (HEX #46494f)

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(210) M 2022 05269 (111)188606
(151) 02/08/2022
(732) ASOCIATIA ANA 1 ST, STR.

MOLDOVENI, NR. 9, JUD. BUZĂU,
CISLAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Mon Resort by Ana1St
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05273 (111)188628
(151) 03/08/2022
(732) CAMERA DE COMERT

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA,
BB. ALEXANDRU LAPUSNEANU,
NR.185A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART energy expo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 07.01.08; 05.03.13;
05.01.05; 29.01.03

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

clase:
35. Organizarea de targuri si expozitii cu scop
comercial sau publicitar.
41. Organizarea expozitiilor cu scop educational
sau cultural, organizarea si coordonarea
conferintelor, congreselor si simpozioanelor.

───────
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(210) M 2022 05275 (111)188672
(151) 03/08/2022
(732) MENTORI DE GUST SRL, STR.

BACINSCHI, NR. 3, BL. CL4, SC. A,
ET. 7, AP. 40, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 02.09.14; 11.01.01; 26.11.03;
26.01.01; 24.17.02

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

clase:
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou. strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de masini si echipamente horeca (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, administrarea

41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate in legatura cu
gastronomia, transfer de know-how (instruire),
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, instruire practică (demonstraţii),
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele publicitare, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia

programelor de fidelizare a consumatorilor,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
de material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, licitare, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor din domeniul gastronomic, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare, consultanţă profesională
în afaceri, publicitate.

MENTORI 
de Gust

echipamente horeca,
consultanță cooking
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ceaiului), educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. servicii de restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, 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, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2022 05278 (111)188661
(151) 03/08/2022
(732) ONOF SRL, STR. PETRU MOVILA,

NR. 91, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610094, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

smartidia
(511) 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.
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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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.
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(210) M 2022 05292 (111)188538
(151) 04/08/2022
(732) MIRCEA-CRISTIAN GRIGORE,

BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
7, BL. M7A, SC. C, ET. 1, AP. 2,
JUD. ARGEȘ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Marmita fresh food

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#079251, HEX #66b954, HEX
#6db757), alb (HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurante, servicii de catering,
servicii de fast food, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 05295 (111)188662
(151) 04/08/2022
(732) COMUNA CLINCENI, STR.

PRINCIPALĂ NR. 107, JUD.
ILFOV, CLINCENI, 077060, ILFOV,
ROMANIA

(540)

C.F. CLINCENI ILFOV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2022 05314 (111)188663
(151) 04/08/2022
(732) MARIN FLOREA, STR. ALEEA

TOHANI, NR. 1, BL. 30, ET. 7,
AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
27.05.17; 26.03.05; 26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Vehicule, locomotive, vagoane de cale
ferată, material rulant pentru căile ferate,
motoare pentru vehicule terestre.
35. Negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comerţ cu
produsele din clasa 12.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, proiectare
tehnologică industrială.

───────
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(210) M 2022 05316 (111)188664
(151) 04/08/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE, NR.
1, JUD. ILFOV, COM. CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STALNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), vodca.

───────

(210) M 2022 05324 (111)188665
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
013984, ROMANIA

(540)

gb.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05325 (111)188666
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN NR.
1, BUCURESTI, 013984, ROMANIA

(540)

Gadget Boutique
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
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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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05335 (111)188667
(151) 05/08/2022
(732) REAL NATURAL COSMETICS

SRL, STR. ION ROATĂ, NR. 9/
A, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN, 4A/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SENSE OF NATURE
MADE IN ITALY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro (HEX

#B26D40), gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi și materiale pentru pansamente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 05340 (111)188668
(151) 05/08/2022
(732) BANGSONIC SRL, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
800198, GALAȚI, ROMANIA

(540)

HYDROHOLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.01.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (RGB 146,
191, 52, RGB 69, 133, 50), maro (RGB
99, 55, 32), negru (RGB 0, 159, 227,
RGB 43, 42, 41), albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Săruri de sodiu (compuși chimici), dolomit
pentru scopuri industriale, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
carbonați, carbonat de calciu, carbonat de
magneziu.

───────

(210) M 2022 05342 (111)188640
(151) 05/08/2022
(732) VERT FOTO SRL, STR. LIVEZII

NR. 6, JUD. BIHOR, BEIUŞ,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Vert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, publicarea de fotografii, instruire în
fotografie, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, editare de filme (fotografice), închiriere
de reproduceri fotografice, instruire în utilizarea
echipamentului fotografic, servicii de fotografie
de nuntă, servicii educative în arta fotografică,
închirieri de aparate de fotografiat, servicii de
fotografiere din drone, producție audio și video
și fotografie, servicii educative în arta developării
fotografice, producție audio, video și multimedia
și fotografie, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, 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,
fotoreportaje, servicii de fototecă, servicii de
căutare în fototeci, servicii educative în arta
fototipiei, furnizare de servicii de traducere,
servicii de interpretare simultană, servicii de
interpretare și traducere, subtitrare, consultanță
editorială, corectare de manuscrise, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți
și recenzii, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicații, editare de texte scrise,

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, ORADEA, 410346,
BIHOR, ROMANIA
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editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
editare de muzică, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, publicare de cântece, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți legate de tehnologia informației,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de hărți
geografice, publicare de jurnale, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, 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 format
electronic, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de prospecte,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de povești, publicare de reviste,
publicare de publicații periodice, publicare de
texte, 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
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare de texte
muzicale, publicare de ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
calendare, publicarea de cataloage cu informații
turistice, publicarea de materiale multimedia
online, 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, redactarea
discursurilor politice, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de scenarii de teatru, publicații de literatură
didactică, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, scriere de scenarii,
servicii de agenție literară, servicii de caligrafie,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, servicii de paginare pentru alte scopuri
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decât cel publicitar, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de transcriere
muzicală, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de reporteri de știri, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment, educație
și instruire, furnizare de activități recreative,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, organizare de competiții, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de tururi ghidate, organizare de webinare,
organizare și coordonare de baluri, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de galerii de artă,
servicii de maestru de ceremonii, servicii de
planificare de petreceri, servicii de recepție
(divertisment), servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii oferite de tabere de
recreere, servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2022 05355 (111)188697
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoDent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale

───────

(210) M 2022 05356 (111)188698
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA, NR. 27, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoDerma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2022 05373 (111)188639
(151) 08/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA SA, STR.

BUZEŞTI, NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

otp bank Green Dot

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
26.11.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
342C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Bancomate (atm), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
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 legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
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
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
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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 administrare
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 cârdurilor 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 cârdul 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 securității, 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 aplicaţii software online.

───────
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(210) M 2022 05375 (111)188509
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROLAND ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(Pantone 208C), galben (Pantone
380C)

(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 învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),

materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2022 05376 (111)188699
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ZAK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

(Pantone 208C)
(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 învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2022 05377 (111)188700
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROPARK ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(Pantone 7549C)

(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 învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05379 (111)188701
(151) 08/08/2022
(732) SC HCR SRL, STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUDEŢUL
COVASNA, SF. GHEORGHE,
520005, COVASNA, ROMANIA

(540)

EPOCA DE GHEAȚĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
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20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 05389 (111)188510
(151) 08/08/2022
(732) NATHALIE MARGA GHEORGHIU,

STR. IZBICENI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZuZZi

(531) Clasificare Viena: 03.13.09; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,

albastru, bej, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
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(210) M 2022 05392 (111)188702
(151) 08/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one CITY CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284e), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea

afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
publicitate, marketing și promovare marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
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, 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
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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
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 05396 (111)188507
(151) 08/08/2022
(732) ALEXANDRU-IOAN CARCOANA,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 8, JUD.
ALBA, SEBES, 515800, ALBA,
ROMANIA

(540)

Alex Ercan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, producția de muzică,
producție de înregistrări video.

───────

(210) M 2022 05407 (111)188703
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

#RomâniaInteligentăFinanciar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
toate aceste servicii fiind utilizate doar pentru
servicii bancare.

───────
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(210) M 2022 05408 (111)188704
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05427 (111)188705
(151) 09/08/2022
(732) SC. ANAIS & ALEX SRL, STR.

(540)

ANAIS TAILOR
(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
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlărie, porțelan și
ceramică
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 05494 (111)188686
(151) 11/08/2022
(732) FARMACIA ANA-MARIA, STR.

TOAMNEI NR. 4, CAMERA
NR. 2, ET. 3, AP.3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020701, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice si preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri-
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(preparat cosmetic), cremă cosmetică pentru
piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,

BCR. 
Pentru o Românie

sănătoasă financiar. Farmacia Ana Maria 
- Farmacia la nevoie 

se cunoaste!

VATRA LUMINOASA NR. 1-27, BL.
D 7, SC. B, ET. 1, AP. 52, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
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lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 05546 (111)188563
(151) 12/08/2022
(732) EGOAL SPORTS SRL, STR.

STIUBEI NR.40-42, ET.4, AP.16, CP
31873, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

e goal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, în domeniul serviciilor financiare și în
special criptomonede și blockchain, asistență în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, întrebări privind afacerile, publicarea
de texte publicitare, procesarea cuvintelor,
servicii de redactare în scopuri publicitare,
furnizarea de informații comerciale despre
produsele și serviciile proprii prin toate mediile,
inclusiv prin intermediul unui site web sau
platforme terțe, online sau offline, servicii
de revista presei in domeniul blockchain și
criptomonede, studii și cercetări de marketing,
analize, studii și cercetări pentru afaceri, sondaje
de opinie, realizarea de studii de piață care
implică sondaje de opinie, studii de piață, de
marketing, comerciale și de afaceri, realizarea
de reclame, promoții, anunțuri publicitare, pentru
criptomonede și blockchain, comercializarea și
regruparea în avantajul terților de criptomonede,
astfel încât terții să le cunoască și să
le achiziționeze comod, comercializarea și
regruparea în avantajul terților a produselor,
sistemelor, tehnologiilor privind criptomonedele
și blockchain, astfel încât terții să le cunoască
și să le achiziționeze comod, prezentarea pentru
vânzare și vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online în toate mediile,
pe site-uri proprii sau alte platforme media,
furnizarea de informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu serviciile
prestate și produsele comercializate, inclusiv
asistență și consultanță, servicii de agentii
de import-export, activități de birou, evaluări
ale afacerilor finianciare, auditul afacerilor și
investițiilor, consultanță în organizarea afacerilor
și în investiții, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web sau platforme
media pe internet, servicii de intermediere
comercială, analiza costurilor.
36. Servicii de criptomonedă, adică furnizarea
unei monede digitale sau a unui jeton pentru
a fi utilizat de membrii unei comunități
online prin intermediul unei rețele informatice
globale, servicii de criptomonedă, adică monedă
digitală sau jetoane digitale care încorporează
protocoale criptografice, utilizate pentru a rula și
construi aplicații și blockchains pe o platformă
de calcul descentralizată și ca mijloc de plată
pentru bunuri și servicii, servicii financiare, și
anume, consultanță în gestionarea riscurilor
financiare, servicii de consultanță în domeniul
investițiilor financiare, schimburi financiare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

649

criptomonede, consultanță și cercetare în
domeniul strategiilor monetare, servicii de
investiții, și anume, servicii de consultanță și
dezvoltare a activelor, gestionarea activelor și
pasivelor financiare, consultanță în domeniul
utilizării strategice a instrumentelor financiare
derivate, tranzactii financiare prin blockchain,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain.

───────

(210) M 2022 06046 (111)188694
(151) 01/09/2022
(732) CORINA-CATALINA LITU, STR.

MIHAELA RUXANDRA MARCU NR.
5A, BL. 107, SC. 1, AP. 3, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCURIA VINDECĂRII

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.15;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
baluri, organizarea și susţinerea de seminarii,
organizarea și susţinerea de simpozioane.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de consultantă în domeniul asistentei
medicale, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
nevoi speciale, servicii de centre de sănătate,
îngrijire paliativă.

───────
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(111) (210)

186312 M 2022 03277 231
186740 M 2019 06111 19
186792 M 2022 03998 355
187096 M 2022 04798 542
187639 M 2019 08124 21
187986 M 2022 04632 497
188046 M 2022 01765 155
188047 M 2020 00304 23
188048 M 2022 03740 306
188049 M 2022 03893 336
188050 M 2022 04313 422
188051 M 2022 04315 424
188052 M 2022 03326 233
188053 M 2022 04781 538
188054 M 2022 00968 68
188055 M 2022 00966 67
188056 M 2022 04614 495
188057 M 2022 04636 499
188058 M 2022 03702 294
188059 M 2022 04246 414
188060 M 2022 04241 413
188061 M 2022 03970 348
188062 M 2022 04531 482
188063 M 2022 02993 214
188064 M 2021 06741 32
188065 M 2022 03862 333
188066 M 2022 01316 149
188067 M 2022 04577 491
188068 M 2020 03152 27
188069 M 2022 02582 187
188070 M 2020 03147 26
188071 M 2022 03297 232
188072 M 2016 07659 15
188073 M 2016 07660 16
188074 M 2016 07661 16
188075 M 2016 07663 16
188076 M 2016 07665 17
188077 M 2022 03438 246
188078 M 2022 04584 493
188079 M 2022 04977 580
188080 M 2022 03751 307
188081 M 2022 03597 276
188082 M 2022 02469 177
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188083 M 2022 03157 224
188084 M 2022 04400 433
188085 M 2022 03604 276
188086 M 2022 03416 243
188087 M 2022 04549 488
188088 M 2022 03987 349
188089 M 2022 04062 376
188090 M 2022 04398 432
188091 M 2022 04161 392
188092 M 2022 03953 343
188093 M 2017 07374 17
188094 M 2017 07375 18
188095 M 2019 08656 22
188096 M 2020 04513 28
188097 M 2021 04285 30
188098 M 2022 03423 245
188099 M 2022 03210 226
188100 M 2022 03357 234
188101 M 2022 03958 345
188102 M 2022 03518 264
188103 M 2022 03517 262
188104 M 2022 03516 260
188105 M 2022 03515 257
188106 M 2022 04507 459
188107 M 2022 04508 460
188108 M 2022 03593 276
188109 M 2022 04509 460
188110 M 2022 04510 460
188111 M 2022 04511 461
188112 M 2022 02224 170
188113 M 2022 03819 326
188114 M 2022 04234 413
188115 M 2022 04251 414
188116 M 2022 04382 430
188117 M 2022 04389 431
188118 M 2022 04397 432
188119 M 2022 04428 440
188120 M 2022 04432 446
188121 M 2022 04449 449
188122 M 2022 04535 486
188123 M 2020 05875 28
188124 M 2019 06114 19
188125 M 2022 03376 235
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188126 M 2022 03381 237
188127 M 2022 00159 42
188128 M 2022 02581 186
188129 M 2022 03091 220
188130 M 2022 03540 268
188131 M 2022 02519 180
188132 M 2022 03954 344
188133 M 2022 03612 277
188134 M 2022 04381 430
188135 M 2020 01656 25
188136 M 2022 03527 266
188137 M 2022 03534 268
188138 M 2022 02639 188
188139 M 2022 03422 245
188140 M 2022 03425 246
188141 M 2022 04481 459
188142 M 2022 04526 480
188143 M 2022 04533 482
188144 M 2022 04545 488
188145 M 2022 04550 489
188146 M 2022 04558 489
188147 M 2022 04565 490
188148 M 2022 04596 494
188149 M 2022 04615 496
188150 M 2022 04621 496
188151 M 2022 04645 502
188152 M 2022 04704 514
188153 M 2022 04741 534
188154 M 2022 04743 534
188155 M 2022 04810 545
188156 M 2022 04846 557
188157 M 2022 04866 558
188158 M 2022 04874 561
188159 M 2022 04024 361
188160 M 2022 00416 46
188161 M 2022 03738 298
188162 M 2022 03834 330
188163 M 2022 03632 279
188164 M 2022 03115 223
188165 M 2022 02727 189
188166 M 2022 02755 202
188167 M 2022 04178 406
188168 M 2022 00684 55
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188169 M 2022 04184 406
188170 M 2022 03605 277
188171 M 2022 02731 190
188172 M 2022 04052 366
188173 M 2022 04044 364
188174 M 2022 04455 449
188175 M 2022 03441 247
188176 M 2022 00432 46
188177 M 2022 03574 270
188178 M 2022 04263 415
188179 M 2022 03660 282
188180 M 2022 04478 459
188181 M 2022 03458 248
188182 M 2022 03218 227
188183 M 2022 03219 227
188184 M 2022 03992 353
188185 M 2022 03424 245
188186 M 2019 02919 18
188187 M 2022 03691 293
188188 M 2022 02262 170
188189 M 2022 01539 152
188190 M 2022 01534 152
188191 M 2022 00617 52
188192 M 2022 03878 335
188193 M 2022 04785 539
188194 M 2022 04463 455
188195 M 2022 04471 458
188196 M 2022 04469 457
188197 M 2022 04606 494
188198 M 2022 04639 500
188199 M 2022 04139 388
188200 M 2022 00418 46
188201 M 2022 01217 130
188202 M 2022 03389 241
188203 M 2022 00506 49
188204 M 2022 01615 152
188205 M 2022 03200 224
188206 M 2022 04014 360
188207 M 2022 04008 357
188208 M 2022 03936 340
188209 M 2022 04713 531
188210 M 2022 04564 489
188211 M 2022 02965 213
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188212 M 2022 02959 212
188213 M 2022 02948 211
188214 M 2022 02951 211
188215 M 2022 02955 212
188216 M 2022 02967 214
188217 M 2022 02966 213
188218 M 2022 02964 213
188219 M 2022 02960 213
188220 M 2022 02958 212
188221 M 2022 02957 212
188222 M 2022 02950 211
188223 M 2022 04210 409
188224 M 2022 03723 297
188225 M 2022 04217 411
188226 M 2022 04456 451
188227 M 2022 04647 502
188228 M 2022 04829 550
188229 M 2022 04839 555
188230 M 2022 04466 456
188231 M 2022 05002 583
188232 M 2022 05021 586
188233 M 2022 03641 279
188234 M 2022 03717 296
188235 M 2022 04803 544
188236 M 2022 04922 569
188237 M 2022 04579 491
188238 M 2022 04974 579
188239 M 2022 04708 531
188240 M 2022 01332 149
188241 M 2022 01226 130
188242 M 2022 03073 218
188243 M 2022 03358 234
188244 M 2022 03445 247
188245 M 2022 04926 570
188246 M 2022 04451 449
188247 M 2022 05055 593
188248 M 2022 04633 498
188249 M 2022 00525 50
188250 M 2020 02370 26
188251 M 2022 04149 390
188252 M 2022 04150 391
188253 M 2022 04152 391
188254 M 2022 03762 311

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188255 M 2022 03759 310
188256 M 2022 03078 219
188257 M 2022 03566 270
188258 M 2022 04030 363
188259 M 2022 04731 532
188260 M 2022 03761 310
188261 M 2022 03567 270
188262 M 2022 04177 406
188263 M 2022 03685 290
188264 M 2022 03468 256
188265 M 2022 03409 242
188266 M 2022 03665 283
188267 M 2022 04631 496
188268 M 2022 03027 216
188269 M 2022 04027 363
188270 M 2022 04734 533
188271 M 2022 04505 459
188272 M 2022 04442 448
188273 M 2022 01448 150
188274 M 2022 04693 511
188275 M 2022 04694 512
188276 M 2022 04844 557
188277 M 2022 03064 216
188278 M 2022 01412 150
188279 M 2022 04980 581
188280 M 2022 03600 276
188281 M 2022 03442 247
188282 M 2022 02065 166
188283 M 2021 05504 30
188284 M 2022 03932 340
188285 M 2022 04387 431
188286 M 2022 03107 221
188287 M 2022 04050 366
188288 M 2022 04968 577
188289 M 2020 03149 26
188290 M 2022 04932 571
188291 M 2022 03677 284
188292 M 2022 04747 536
188293 M 2022 03577 274
188294 M 2022 03646 280
188295 M 2022 04095 381
188296 M 2022 04429 440
188297 M 2022 04458 453
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188298 M 2022 04698 514
188299 M 2022 03792 316
188300 M 2017 06672 17
188301 M 2022 04894 565
188302 M 2022 04895 565
188303 M 2022 04944 573
188304 M 2022 05019 585
188305 M 2022 03905 338
188306 M 2022 03807 325
188307 M 2022 03321 233
188308 M 2022 03704 294
188309 M 2022 04966 575
188310 M 2022 04919 569
188311 M 2022 02787 203
188312 M 2022 03790 315
188313 M 2022 04277 416
188314 M 2022 03656 281
188315 M 2022 03584 275
188316 M 2022 03580 275
188317 M 2022 03699 293
188318 M 2022 03917 339
188319 M 2022 04085 379
188320 M 2022 02207 170
188321 M 2022 04392 431
188322 M 2022 03417 243
188323 M 2022 05064 594
188324 M 2022 03816 326
188325 M 2022 01308 147
188326 M 2022 00510 49
188327 M 2022 01725 153
188328 M 2022 04525 479
188329 M 2022 03576 271
188330 M 2022 03354 233
188331 M 2022 02282 173
188332 M 2022 03754 308
188333 M 2022 04588 493
188334 M 2022 01289 132
188335 M 2022 03809 326
188336 M 2022 03776 313
188337 M 2022 03962 346
188338 M 2022 01277 131
188339 M 2022 00305 45
188340 M 2022 00043 36

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188341 M 2022 00190 43
188342 M 2020 04994 28
188343 M 2022 03242 230
188344 M 2019 08029 21
188345 M 2022 03276 231
188346 M 2022 03275 230
188347 M 2022 03894 337
188348 M 2022 03727 297
188349 M 2022 02713 189
188350 M 2022 03114 222
188351 M 2022 03138 223
188352 M 2022 03420 245
188353 M 2022 03583 275
188354 M 2022 03821 329
188355 M 2022 03921 339
188356 M 2022 04010 358
188357 M 2022 04583 492
188358 M 2022 04651 506
188359 M 2022 04685 510
188360 M 2022 04687 510
188361 M 2022 04696 512
188362 M 2022 01487 151
188363 M 2022 03797 324
188364 M 2022 03715 295
188365 M 2017 08208 18
188366 M 2022 00215 44
188367 M 2022 00082 37
188368 M 2022 00083 37
188369 M 2022 00084 38
188370 M 2022 00086 38
188371 M 2022 00087 39
188372 M 2022 00285 44
188373 M 2022 03897 337
188374 M 2022 04648 503
188375 M 2022 03678 284
188376 M 2022 03268 230
188377 M 2022 02827 206
188378 M 2022 04967 576
188379 M 2022 04813 546
188380 M 2022 04538 487
188381 M 2022 04460 454
188382 M 2022 03208 225
188383 M 2022 03873 334
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188384 M 2022 04872 560
188385 M 2022 04692 511
188386 M 2022 03463 249
188387 M 2022 04318 425
188388 M 2022 04945 573
188389 M 2022 03126 223
188390 M 2022 03764 311
188391 M 2022 02301 173
188392 M 2022 03775 312
188393 M 2022 04999 582
188394 M 2022 04219 411
188395 M 2022 04706 530
188396 M 2022 04130 387
188397 M 2022 03853 332
188398 M 2022 04534 486
188399 M 2022 04659 506
188400 M 2022 00687 56
188401 M 2022 03857 332
188402 M 2022 00109 39
188403 M 2022 00111 40
188404 M 2022 04642 501
188405 M 2022 02988 214
188406 M 2022 05047 591
188407 M 2022 04201 407
188408 M 2022 04634 499
188409 M 2022 04796 541
188410 M 2022 04684 509
188411 M 2022 04292 421
188412 M 2019 06296 20
188413 M 2022 03214 227
188414 M 2022 03446 248
188415 M 2020 01556 24
188416 M 2022 01847 158
188417 M 2021 08281 35
188418 M 2022 01306 142
188419 M 2022 01904 158
188420 M 2022 01913 162
188421 M 2022 02356 174
188422 M 2022 02537 182
188423 M 2022 02749 191
188424 M 2022 02750 195
188425 M 2022 02751 199
188426 M 2022 02904 207
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188427 M 2022 04412 433
188428 M 2022 00995 68
188429 M 2022 00996 80
188430 M 2022 00997 91
188431 M 2022 00998 103
188432 M 2022 00999 114
188433 M 2022 00916 57
188434 M 2022 00943 58
188435 M 2022 00944 59
188436 M 2022 00945 60
188437 M 2022 00946 62
188438 M 2022 00947 63
188439 M 2022 00949 64
188440 M 2022 00950 65
188441 M 2022 00951 66
188442 M 2022 00207 44
188443 M 2022 04113 386
188444 M 2022 04112 385
188445 M 2022 04111 385
188446 M 2021 07593 32
188447 M 2022 01107 129
188448 M 2021 08773 35
188449 M 2022 04223 412
188450 M 2022 04552 489
188451 M 2022 00121 41
188452 M 2022 04101 385
188453 M 2022 05024 586
188454 M 2022 03298 232
188455 M 2022 03989 353
188456 M 2022 04039 364
188457 M 2022 03514 257
188458 M 2022 04973 578
188459 M 2022 04716 532
188460 M 2022 04720 532
188461 M 2022 04728 532
188462 M 2022 04758 537
188463 M 2022 04766 538
188464 M 2022 04126 387
188465 M 2022 04079 377
188466 M 2022 04080 378
188467 M 2022 02381 176
188468 M 2022 04788 539
188469 M 2022 04808 544

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188470 M 2022 04814 547
188471 M 2022 04823 548
188472 M 2022 04827 549
188473 M 2022 04843 556
188474 M 2022 04849 558
188475 M 2022 04867 559
188476 M 2022 04871 559
188477 M 2022 04877 562
188478 M 2022 04878 563
188479 M 2022 04879 563
188480 M 2022 04888 564
188481 M 2022 04899 566
188482 M 2022 04924 569
188483 M 2022 04925 570
188484 M 2022 04937 572
188485 M 2022 04946 574
188486 M 2022 05044 590
188487 M 2022 05049 592
188488 M 2022 05056 594
188489 M 2022 05067 595
188490 M 2022 05004 583
188491 M 2022 03222 228
188492 M 2022 02103 168
188493 M 2022 05199 612
188494 M 2022 01138 130
188495 M 2022 04515 461
188496 M 2022 01559 152
188497 M 2022 03952 343
188498 M 2022 01469 150
188499 M 2022 04811 546
188500 M 2022 04640 501
188501 M 2022 00706 56
188502 M 2019 06451 20
188503 M 2022 01021 125
188504 M 2022 00309 45
188505 M 2022 05028 589
188506 M 2022 04809 545
188507 M 2022 05396 646
188508 M 2022 05239 625
188509 M 2022 05375 641
188510 M 2022 05389 644
188511 M 2022 03767 312
188512 M 2022 04891 564

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188513 M 2022 05098 598
188514 M 2022 05267 630
188515 M 2022 04145 390
188516 M 2022 03866 334
188517 M 2022 05139 602
188518 M 2022 05189 609
188519 M 2022 05105 600
188520 M 2022 05155 603
188521 M 2022 05135 601
188522 M 2022 03924 339
188523 M 2022 05069 596
188524 M 2022 05190 610
188525 M 2022 04978 580
188526 M 2022 04979 581
188527 M 2022 01510 151
188528 M 2022 04715 531
188529 M 2022 04143 389
188530 M 2022 04129 387
188531 M 2022 02456 177
188532 M 2022 04910 568
188533 M 2022 03578 274
188534 M 2022 04906 567
188535 M 2022 04697 513
188536 M 2022 03427 246
188537 M 2022 01136 129
188538 M 2022 05292 633
188539 M 2022 04832 551
188540 M 2022 04413 439
188541 M 2022 05222 623
188542 M 2022 04705 529
188543 M 2022 03662 283
188544 M 2022 04091 380
188545 M 2022 01044 128
188546 M 2022 04744 535
188547 M 2022 03835 331
188548 M 2022 03355 234
188549 M 2022 03836 331
188550 M 2022 03399 242
188551 M 2022 04324 426
188552 M 2022 04326 427
188553 M 2022 04325 426
188554 M 2022 04423 439
188555 M 2022 04349 427
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188556 M 2022 05264 629
188557 M 2022 01767 155
188558 M 2019 08116 21
188559 M 2022 03939 342
188560 M 2022 04637 500
188561 M 2020 00088 23
188562 M 2020 00089 23
188563 M 2022 05546 648
188564 M 2022 03393 241
188565 M 2022 04427 440
188566 M 2022 01906 161
188567 M 2022 04064 377
188568 M 2022 02185 169
188569 M 2022 03384 239
188570 M 2022 04736 533
188571 M 2022 03087 220
188572 M 2022 04794 540
188573 M 2022 05225 623
188574 M 2022 01061 128
188575 M 2022 04020 360
188576 M 2022 03993 355
188577 M 2022 04220 412
188578 M 2022 00444 48
188579 M 2022 04036 363
188580 M 2022 04820 547
188581 M 2022 03010 215
188582 M 2022 01043 127
188583 M 2022 04000 357
188584 M 2022 04438 447
188585 M 2022 05048 591
188586 M 2022 03766 311
188587 M 2022 05013 584
188588 M 2022 05075 597
188589 M 2014 02708 15
188590 M 2022 05030 590
188591 M 2022 05198 611
188592 M 2022 04582 492
188593 M 2022 05232 624
188594 M 2022 03680 285
188595 M 2022 00576 50
188596 M 2022 04467 456
188597 M 2013 06657 15
188598 M 2022 05166 605

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188599 M 2022 05039 590
188600 M 2022 05156 604
188601 M 2022 05154 603
188602 M 2022 04100 384
188603 M 2022 04049 365
188604 M 2022 04760 537
188605 M 2022 02865 206
188606 M 2022 05269 630
188607 M 2022 03971 349
188608 M 2022 02730 190
188609 M 2022 04462 455
188610 M 2022 04070 377
188611 M 2022 02526 182
188612 M 2022 04229 412
188613 M 2022 04086 380
188614 M 2022 04131 388
188615 M 2022 02069 166
188616 M 2022 02087 168
188617 M 2022 02073 167
188618 M 2022 02083 167
188619 M 2021 03468 29
188620 M 2022 00150 42
188621 M 2022 04841 555
188622 M 2022 04934 571
188623 M 2022 05256 627
188624 M 2022 04160 392
188625 M 2020 03614 27
188626 M 2022 02270 172
188627 M 2022 02267 171
188628 M 2022 05273 630
188629 M 2022 04782 538
188630 M 2020 01622 24
188631 M 2022 03174 224
188632 M 2022 03823 329
188633 M 2022 03910 338
188634 M 2022 02868 207
188635 M 2022 04058 375
188636 M 2022 00143 42
188637 M 2022 04958 575
188638 M 2022 04285 419
188639 M 2022 05373 639
188640 M 2022 05342 636
188641 M 2022 01844 157

Nr. marcă Nr. depozit pag.
188642 M 2022 04168 405
188643 M 2022 04994 582
188644 M 2022 04995 582
188645 M 2022 05025 588
188646 M 2022 05074 596
188647 M 2022 05096 598
188648 M 2022 05101 599
188649 M 2022 05102 599
188650 M 2022 05121 600
188651 M 2022 05138 601
188652 M 2022 05140 602
188653 M 2022 05152 602
188654 M 2022 05167 607
188655 M 2022 05183 608
188656 M 2022 05230 624
188657 M 2022 05249 626
188658 M 2022 05250 626
188659 M 2022 05259 628
188660 M 2022 05263 628
188661 M 2022 05278 632
188662 M 2022 05295 633
188663 M 2022 05314 633
188664 M 2022 05316 634
188665 M 2022 05324 634
188666 M 2022 05325 634
188667 M 2022 05335 635
188668 M 2022 05340 636
188669 M 2022 03471 257
188670 M 2022 04253 415
188671 M 2022 04252 415
188672 M 2022 05275 631
188673 M 2022 01683 153
188674 M 2022 04272 416
188675 M 2022 04216 410
188676 M 2022 05205 612
188677 M 2022 05206 614
188678 M 2022 05207 616
188679 M 2022 05208 617
188680 M 2022 05209 619
188681 M 2022 05210 621
188682 M 2022 03948 342
188683 M 2022 04440 447
188684 M 2022 05229 624
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188685 M 2022 04904 566
188686 M 2022 05494 647
188687 M 2022 00003 36
188688 M 2021 07716 33
188689 M 2021 07702 33
188690 M 2021 06562 31
188691 M 2021 06346 31
188692 M 2021 06214 30
188693 M 2021 03302 29
188694 M 2022 06046 649
188695 M 2022 04141 388
188696 M 2022 04430 446
188697 M 2022 05355 638
188698 M 2022 05356 638
188699 M 2022 05376 642
188700 M 2022 05377 643
188701 M 2022 05379 643
188702 M 2022 05392 645
188703 M 2022 05407 646
188704 M 2022 05408 647
188705 M 2022 05427 647
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M 2022 03376 235
M 2022 03381 237
M 2022 05019 585
M 2022 00995 68
M 2022 00996 80
M 2022 00997 91
M 2022 00998 103
M 2022 00999 114
M 2022 04877 562
M 2022 03578 274
M 2022 04958 575
M 2022 04467 456

#foodofbucharest M 2022 04126 387
#ISEEATACO M 2022 04698 514

#practicapebune M 2022 04820 547
M 2022 05407 646

100% DOSAR
DE CANDIDAT M 2020 03149

26

1990 CĂLĂRAȘI Aldis
gust autentic românesc M 2022 04966

575

1ST CAFE ESPRESSO
BAR COFFEE TO GO M 2022 00684

55

2.20V Caffé
Încarcă-te cu zvâc! M 2022 03662

283

6origins M 2022 03458 248
A.C.S. SPORT
STAR BUZĂU M 2022 04277

416

A ALBERTO DOBRE
CUSTOM TAILORING M 2019 06114

19

Academia de Vlogging M 2022 01765 155
ACAR M 2022 04246 414
A-CAR M 2022 04241 413

activ fm M 2022 04659 506
ACVILA

PROTECTIE ROU M 2022 04974
579

ADAS M 2022 04263 415
AES APARTMENTS M 2022 04460 454
AFTER 40 SHOW M 2022 05156 604

Agiflex M 2022 02951 211
AGROIMMINVEST M 2022 00305 45

AhaStyle M 2019 08656 22
Alex Ercan M 2022 05396 646
all comfort M 2022 01559 152
ALT Bank M 2022 05206 614

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ALT BANK M 2022 05205 612
Alte Flori M 2022 01904 158

ANAIS TAILOR M 2022 05427 647
Analogue Festival M 2022 04531 482

anio the light
in your home M 2022 05189

609

ANSA SI RAPORTOR
SCHOOL OF LIGHT M 2022 04382

430

Antracit Residence
Dezvoltam cu

responsabilitate
si bun gust

viitoarea ta locuinta M 2022 03423

245

ap! M 2022 04747 536
AQUA HOUSE
& SPA Doftana M 2022 02868

207

AquaWeeFeed M 2022 03816 326
ARCADIA

SPITAL VIRTUAL M 2022 03989
353

Ardealul DE LA
NAȘA' MARE M 2022 04871

559

Ardealul DE LA
NAȘU' MARE M 2022 04867

559

aROMA M 2020 05875 28
ARSENAL AVENTURA

& AQUA PARK M 2022 04177
406

art DEVE line M 2022 01510 151
ASACASA M 2022 04427 440

AshaHair EXCLUSIVE
HAIR EXTENSIONS M 2022 03357

234

AS in Gorj Noi lucrăm
cu cărțile pe față! M 2022 04168

405

Asociatia
Degustatorilor
Autorizati din

Romania - ADAR M 2022 03691

293

ASOCIAȚIA DE
PROTECȚIA

MEDIULUI, APELOR
ȘI PĂDURILOR -

WAGNER GROUP M 2022 04999

582

ASSETO M 2022 00968 68
ASSETTO M 2022 00966 67

ASTON COM
precizia execuţiei M 2022 04160

392

ASTROLAND ROMANIA M 2022 05375 641
ASTROPARK ROMANIA M 2022 05377 643

#RomâniaInteligentăFinanciar
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AtelierulVerde.ro M 2022 04131 388
ATENA M 2022 04481 459
atentica M 2022 04130 387

atraPROTECT M 2022 03932 340
AUKAI M 2022 04704 514

AUTOGHIDARE.RO M 2022 02356 174
AUTO SHOW
MARAMUREŞ M 2022 03953

343

AveForchetta
Italian Neo-Bistro M 2022 04440

447

Axel & co Daruieste
viata casei tale M 2020 01622

24

AYASH M 2020 00089 23
AZIGUARD M 2022 03853 332

B.D.G. I M P O R T M 2022 00416 46
Balamuc Cafe M 2022 05140 602

BANCA DE
ABSORBANTE M 2022 03219

227

BANCA DE SCUTECE M 2022 03218 227
BAR BOX M 2022 04091 380

BCR. Pentru o Românie
sănătoasă financiar. M 2022 05408

647

Bear Interest Project
THE SAFE MOVE ! M 2022 04872

560

BEAUTIFUL MIND M 2022 04781 538
Beautik storytelling M 2022 05139 602
Beauty Dilemmas M 2016 07659 15

BEBEKID M 2022 01308 147
BeeFocus M 2022 04510 460

BEER 2 GO M 2022 03921 339
BeeRipped M 2022 04511 461
BeeSleepy M 2022 04509 460

Bel Ami M 2022 03326 233
Benesio RESPI 11 M 2022 04874 561

BERRITOS GUERRILLA M 2022 04549 488
Beșliu M 2022 04634 499

BET-NG M 2022 05056 594
BET-XT M 2022 05044 590

Beyoutiful M 2022 04139 388
bibilel KIDS M 2022 03087 220

Biborțeni M 2022 04684 509
Biborțeni Aqua M 2022 04292 421
BINERO Bank M 2022 05208 617
BIOCLINICA M 2022 03583 275

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Biodigest EasyTranz M 2022 03727 297
Biosecuritate Ecologică
Integrată by BIOCOMP M 2022 04010

358

BJ Buletinul
JURISPRUDENȚEI M 2022 00951

66

BLACK AUTO SERVICE
CLUJ-NAPOCA M 2022 04039

364

BLAJ LAW M 2022 03091 220
BLOOM PROJECT

MANAGEMENT M 2022 04027
363

BLUSMART M 2022 05025 588
Bobalicious

BUBBLA TEA M 2022 04000
357

BOBOC & ASOCIATII M 2017 07374 17
BOUTIQUE DE PERLES

FINE JEWELRY M 2022 00687
56

BRASSO RESIDENCE
by Prime Kapital M 2022 04285

419

BROMADE M 2022 05105 600
BRUZZI M 2022 04229 412

BSG COMPANY M 2022 01044 128
BUCATARIA TV M 2022 05002 583
Bucharest 10K
GRAND PRIX M 2022 00084

38

Bucharest 5K
GRAND PRIX M 2022 00083

37

bucharest bike traffic M 2022 03577 274
Bucharest HALF

MARATHON
GRAND PRIX M 2022 00086

38

Bucharest
ROAD RUNNING M 2022 00087

39

BUCURIA VINDECĂRII M 2022 06046 649
BUCUROŞI DE

PROASPEŢI M 2022 03775
312

BUNĂTĂRIE
Bunătăţi din grâne

cum erau odată M 2022 03821

329

BUSINESSVOICE
vocea afacerii tale M 2022 04696

512

C.F. CLINCENI ILFOV M 2022 05295 633
CAIDO M 2022 03514 257

CAM ice-cream M 2022 04466 456
CANNABIRON M 2022 02967 214

CAPRICII BOIEREȘTI M 2022 04086 380
CARBON M 2022 04062 376
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CARBON M 2022 04615 496
CARE-I FAZA? M 2022 00109 39

Caretta Click PLUS M 2022 01289 132
CARNIVAL

SUPERKINGS M 2022 03422
245

CAROL FASHION M 2022 03242 230
CARTIERUL DIGITAL M 2022 04325 426

Casa Style M 2022 04113 386
CASIANI M 2022 04596 494
CĂTUN M 2022 04760 537

CAU M 2022 03612 277
Ce gust are

duminica ta? M 2016 07665
17

CELEBRATED M 2022 04451 449
CENTRAL SLO7S M 2022 00418 46

CENTRUL HOLISTIC
SOMA Sănătate.

Echilibru. Armonie M 2022 03893

336

Centrul Medical
MOGOS MED

Clinica de chirurgie M 2022 03214

227

CERTISSO M 2022 04535 486
CETATEA

DINOZAURILOR M 2022 04621
496

Cetățean de TRAIAN M 2022 00706 56
CHANGE 4 IMPACT M 2022 05047 591

Check in CAFFE M 2022 04846 557
ChocoWine

Fineturi si Delicii M 2022 04387
431

CHRONO RALLY CLUB M 2022 00207 44
CINĂ PE ÎNTUNERIC M 2022 02581 186
CINEMA - TEATRU

”Florin Piersic” M 2022 02713
189

CLaRaLINE
Professional MAKE-UP M 2022 02456

177

CLINICA ELYSIUM
CHIRURGIE ESTETICĂ M 2017 08208

18

cliniqA by dr.
Radu Bordaș M 2022 00444

48

coab CLUBUL
OAMENILOR DE

AFACERI BASARABIA M 2022 03905

338

Colorate boutique M 2020 01656 25
COMOClinic M 2022 02749 191

CONDOR M 2022 03660 282

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CONMAG M 2022 05190 610
consolid8 M 2022 04349 427

Constantin Capital M 2022 04252 415
ContaGo M 2022 04728 532
Contrack M 2022 04216 410

CONTRACT DDD APP M 2022 05030 590
Cool Pets M 2022 01061 128

Cooperativa agricolă
Fermier în țara mea M 2022 03597

276

Cooperativa Agricolă
GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ M 2022 05232

624

cora M 2022 04052 366
CORN POWER M 2022 03823 329

Corul Marii Uniri M 2022 03442 247
Cosmetic Plant

OMEGA plus M 2022 02224
170

CREARIUM M 2022 01913 162
CREATOR LAB M 2022 04798 542
CREIONASELE

MAGICE - DANA
ODORHEIANU M 2022 03857

332

CRIIN-Matode si
tehnici de crestere
a receptivitatii de

invatare prin integrarea

153

CRONICA
CÂRCOTAȘILOR M 2022 03438

246

CSM CT M 2022 04944 573
CSM FARUL CT M 2022 05239 625
CUBANELLOS M 2020 03147 26

CURAPELL M 2022 03584 275
CV Viola & Carmelo M 2022 04814 547

Cynasine M 2022 02950 211
DABADA și NUBANU M 2022 01217 130

DAC M 2022 02083 167
DACIA M 2022 04844 557

DACIA CONCEPT
PREZINTĂ CAVALERUL

LUMINII CELEI
ADEVĂRATE
BASARAB I O

PRODUCȚIE DACIA
CONCEPT&ASOCIATIA

CULTURALĂ LER

202

WWW.DACIACONCEPT.RO      M 2022 02755

neuroterapiilor M 2022 01683
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DANTE PIZZA M 2022 03593 276
DANUBIA M 2022 03275 230

DAOS M 2022 04636 499
DĂSCĂLESCU

& CO SPRL M 2022 04223
412

D DOBRE M 2019 06111 19
DEBLOSIN M 2022 03761 310

Decentralized M 2022 02827 206
DECENTRAL

WORLD FINANCE M 2022 05004
583

deConect M 2019 08029 21
Decorelle

SIMPLU&ELEGANT M 2022 04515
461

DEFLAMMO M 2022 02537 182
Déjà blue M 2022 05075 597
DELINY M 2022 00617 52

delta DESIGN M 2021 07716 33
DELTA MOLDOVEI M 2022 03680 285
Denis Râmniceanu M 2022 03962 346

DENTAGEN M 2022 01534 152
DentalClinica M 2022 04449 449

DENTAL CREATION M 2022 01316 149
dentoclinica
zâmbetul sus M 2022 05264

629

Dent Wellness M 2022 03600 276
DEPURLAX M 2022 02955 212
DERCASA M 2022 03463 249

Diamond Digital Dent
X-Ray Diagnostic M 2022 03399

242

Diego M 2022 03917 339
DIMINEAȚA CU NOI M 2022 01043 127
DIN INIMĂ PENTRU

SECTORUL NOSTRU M 2022 00150
42

Diolastilis M 2022 01767 155
DIOMED M 2022 04030 363
DIO MED M 2022 03566 270

DOAR FILME-NCAP M 2022 05166 605
DOCTOR TROTINETA M 2022 04967 576

DOCTOR ZAMBET M 2022 02751 199

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

DOMENIILE
DUMBRAVA

PERSEVERAMUS
IN TRADITIONE
DEALU MARE -

TOHANI D.O.C. EST
2021 SMALL BATCH M 2022 02207

170

Dorna Medical M 2022 04697 513
Două Inimi croit

pentru infinit M 2022 04648
503

DRACULA GOT
DRUNK HERE...TWICE M 2022 04210

409

DREAM Bank M 2022 05209 619
DUO CALM M 2022 03078 219

ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL M 2021 06214

30

e goal M 2022 05546 648
eKeys M 2022 04534 486

el Guapo
MEXICAN QUISINE M 2022 04758

537

ENERGOPHYT M 2022 03605 277
ENGEL & (B)ENGEL M 2022 04413 439
EPOCA DE GHEAȚĂ M 2022 05379 643

ESCAPERS M 2022 04533 482
ESL by Essential Level M 2022 04024 361

ESSE CLASSIC M 2022 03425 246
ESSE GOLDEN LEAF M 2022 03427 246
EST. 2022 DOMENIUL

VALEA MERILOR M 2022 04766
538

ETIC M 2022 05267 630
ETNO M 2022 04720 532

ev-chargers
Charge your ride M 2022 04640

501

Eve Juliett M 2022 04705 529
EVER EAST M 2022 03751 307
EVERTAS M 2022 04839 555

FABRICA de CAMPIONI M 2022 04381 430
FABRICAT ÎN ROMÂINE M 2022 04841 555

FĂGĂRAŞ DIN
BUCATELE CETĂŢII M 2022 02185

169

FARINGOSEPT SPRAY M 2022 03641 279
Farmacia Ana

Maria - Farmacia la
nevoie se cunoaste! M 2022 05494

647

farmacia de urgență
clinica Revial M 2022 03992

353
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FEMI.EKO care for you M 2022 03574 270
fericire de la
cap la coadă M 2022 03958

345

FERMA BUNEA M 2022 04412 433
Fertilia primul

pas incepe cu noi M 2022 03792
316

fiiGOlino M 2022 03754 308
Film O'Clock M 2022 02787 203

Fincsi M 2022 04049 365
Finero Ciocolată M 2022 04894 565
Finero PRALINE M 2022 04895 565

Fit and Shred M 2022 04478 459
FitterMaster M 2022 04968 577

FlexDRIVE ROMANIA M 2022 03516 260
FlexDRIVE ROMANIA M 2022 03515 257

FLIPLOCK M 2022 03321 233
FM M 2022 05314 633

FOLDA GUARD
CONSULTING M 2022 01469

150

FOX PRIVATE
SECURITY M 2022 04979

581

franc M 2022 03678 284
Frenesia M 2022 03936 340

FRESCO EXPERT M 2022 02750 195
FROM THE HEART
OF TRANSYLVANIA M 2022 03468

256

FSD M 2022 04843 556
FUCATLON M 2022 04508 460

FULNITE M 2022 04526 480
Gadget Boutique M 2022 05325 634

GAFFINO M 2022 02988 214
GASTOMAC M 2022 02957 212
GASTROMIL M 2022 02958 212

GASTRO ROCK M 2022 05225 623
gb.ro M 2022 05324 634

GEOKLAST M 2022 04050 366
GERMAN MEISTER M 2022 02730 190

GINCLINIC M 2022 04926 570
Gipsy Casual M 2022 03993 355

GLOBAL SPORT M 2022 04456 451
G Locker M 2022 04582 492

GOLD GENERATION M 2022 03723 297
gomag.ro M 2022 03354 233

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

GOOD HABITS
good food M 2022 04829

550

Grădiniţa MENTISE
UN ÎNTREG

UNIVERS PREGĂTIT
PENTRU TINE M 2022 05135

601

GRAIN TRIP BREADS
OF THE WORLD M 2022 03987

349

Grama M 2022 04538 487
GRAVITY PARK
Jump Around! M 2022 04101

385

GREEKOS M 2022 01306 142
GuStarea de bine M 2022 04525 479

Gustavuros M 2022 04462 455
GUSTUL BATE

DISTANȚA M 2022 04879
563

HARMONY RESIDENCE M 2022 03445 247
HELCOR INOVAŢIE

PENTRU SĂNĂTATE M 2022 04741
534

HELCOR INOVAŢIE
PENTRU SĂNĂTATE M 2022 04743

534

Herculum Spa M 2022 03894 337
HERMANNGAS M 2022 04932 571

HEROES' JOURNEY
The Premium Beer

Changes Everything
SEMPER ALTIUS The
freedom to live The

Resolution Integration
The Return The Rebirth
The Treasure The Dark

Night The Approach
The Trials The

Departure The Mentor
The Calling Status Quo M 2022 04651

506

Hob dent M 2022 01448 150
HOTEL MARIKO INN
rustic restaurant pub M 2020 03614

27

HUB BLE WE
BRING IDEAS TO
LIFE BOOSTING

LOCAL ENTERPRISE M 2022 00190

43

Humanitera M 2022 03764 311
HUNTERSHOP.RO M 2022 04100 384

HYDROHOLD M 2022 05340 636
HYPNOTIZED M 2022 04044 364

IC ICONIC M 2022 04904 566
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ICONIC M 2022 00111 40
ID DENTAL

IMPLANT HIGH END M 2022 04152
391

ID ESTETICĂ
DENTARĂ HIGH END M 2022 04149

390

ID ORTODONȚIE
HIGH END M 2022 04150

391

ids consulting M 2022 04234 413
ID STOMATOLOGIE

HIGH END M 2022 04145
390

IMMUKIDS
ASTROBEARS M 2022 04925

570

Imo Office O abordare
diferita in imobiliare M 2022 05198

611

IMPLAGEN M 2022 01539 152
ÎMPREUNĂ LA HALF

MARATHON AZI
VOM SCHIMBA
LUMEA ÎN BINE M 2022 05101

599

in BOX Tasty joy in M 2022 04036 363
INFLAMIL M 2022 02959 212
infopharm

BUROV FORTE M 2022 04808
544

INGINERIE CREATIVA M 2022 04788 539
INNO Bank M 2022 05210 621

INNOVA M 2017 06672 17
INSTITUTUL DE

ONCOLOGIE
SF. NECTARIE M 2022 02103

168

iResidence M 2022 02582 187
ISAG M 2022 03738 298
iuno. M 2021 06741 32
iviteb M 2022 00506 49

IZOLAȚII
SĂNĂTOASE IS M 2022 05055

593

JAMBALAYA M 2022 01332 149
JazzAwake M 2022 00121 41

JORJIQUE by
Georgiana Sfîntu M 2022 02262

170

joytoy.shop M 2022 04946 574
KADRAS LUXURY

JEWELRY M 2022 04217
411

KAHLENBERG BERE M 2022 00003 36
KASARIO M 2022 04713 531

keez contabilul
tău online M 2019 06451

20

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

KI KEYA IMOBILIARE M 2022 04708 531
KIS HEGY MUNTE MIC M 2022 03766 311
KIVI mobilier accesorii

gradina balcon M 2022 02904
207

KNM & M 2022 03416 243
KONDROSAMINA M 2022 02960 213
KRAUSE&DOGGY M 2022 05121 600
KRISS FAST FOOD M 2022 05024 586

KYPHIE M 2022 03699 293
LAKEVIEW beach,

burgers & bar M 2022 04734
533

La Miette M 2022 04614 495
LA POARTA MOȚULUI M 2022 04565 490

La Provincia Hrănit
Sănătos PUIUL BIO M 2022 03471

257

LARTA M 2022 02526 182
LEE KEE

CHINESE FOOD M 2022 04112
385

Liberty RESIDENTIAL M 2022 04606 494
LIDENT M 2022 03268 230

Life couch M 2016 07663 16
Lina Ravu M 2022 05067 595
LIPICIOSII M 2022 00525 50

Look who's driving M 2016 07661 16
ludy M 2022 01136 129

LuMa creator de gust M 2022 03807 325
LUMEA POLITICA M 2022 02993 214

LUNAR
LABORATORIES M 2022 05098

598

MACMAC MEDICAL
Clinica de Pediatrie
Împreună creştem
boboci sănătoşi! M 2022 04639

500

MAI MAI Credit M 2022 03384 239
make it SMART M 2019 06296 20

MaLu creator de gust M 2022 03809 326
Ma Muzeul Autografelor

CLUJ - NAPOCA M 2022 03114
222

manini M 2022 00576 50
Mapajoy M 2022 01138 130

MARATONUL
INTERNAȚIONAL

BUCUREȘTI M 2022 00285

44

MARIN PREDA
PROTECȚIE M 2022 03138

223
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Marmita fresh food M 2022 05292 633
MARYALEX M 2022 04888 564

MB Mov de Bucovina M 2022 04809 545
M CARE M 2021 04285 30
Mecates M 2022 03971 349
MEDIZIN

TECHNOLOGIES M 2022 02731
190

Meet the Mayor M 2022 00043 36
MEGA

ORCHESTRA Iași M 2022 04552
489

MENTORI de Gust
echipamente horeca,
consultanță cooking M 2022 05275

631

MEȘTERUL
SALATELOR

SEINEANA SPECIAL
PENTRU VOI!

TRADIȚII DIN 1859 M 2022 04934

571

MIAMI BICI M 2022 04178 406
MIEVA MIERE

NATURALĂ DIN VASLUI M 2022 01412
150

milibiotic M 2022 03126 223
MINTMUNK M 2022 05064 594
MIRENGO M 2022 04736 533

M MANELOTECA
MUZICA TA DE SUFLET M 2022 04631

496

M MATEI M 2021 07702 33
MOBU International Art

Market of Bucharest M 2022 04803
544

MOCODIA M 2022 04906 567
MOJITO Beach M 2022 04423 439

Mon Resort by Ana1St M 2022 05269 630
MOSSEPT M 2022 04924 569

MOTOMAXX M 2022 04429 440
Motor Starter

mașina voastră,
preocuparea noastră M 2022 01021

125

MOTOYAMA M 2022 02469 177
Mr. Sem M 2022 05013 584

Munte-mă Frumos M 2022 04919 569
myGOLD PLEASURE M 2022 05021 586

NAKEDRO M 2022 03790 315
NAȚ1OONALA M 2022 03954 344
NATURKING M 2022 03866 334

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

NEGRO MIX G
GASTRONATURA

SUSHI M 2022 04994

582

NEGRO MIX
NEGRO 2000 SUSHI M 2022 04995

582

Nello Construct M 2022 03576 271
NELU VLAD ȘI

FORMAȚIA AZUR M 2022 03819
326

NeoDent M 2022 05355 638
NeoDerma M 2022 05356 638

NEXUS GUARD
SECURITY NGS M 2022 04978

580

NGT M 2022 03389 241
NICEBET SALĂ

DE JOCURI M 2022 05048
591

Nice Cream Doar
dragoste adăugată M 2022 03208

225

N NOWA M 2022 03107 221
NORISK.ro PREMIUM

EXCLUSIVE
REAL ESTATE M 2022 03417

243

NOSTALGIA M 2022 03580 275
Nouă ne pasă M 2022 04878 563

NOVACAO dessert M 2022 05256 627
NP M 2022 02865 206

NUTRIKINGS M 2022 02964 213
OBSERVATORUL

NAȚIONAL TV M 2022 04219
411

Octane House
Wrapping Detailing

Tuning Parts Aero Kits M 2022 03873

334

OFFICE EXPRESS M 2022 04583 492
OLBO M 2022 04505 459

one M 2022 03222 228
one CITY CLUB M 2022 05392 645

one Gallery M 2022 05074 596
one MANAGEMENT M 2022 03998 355

ONIUM DESIGN
SERVICES M 2022 04642

501

ONIX GUARD
OGS SECURITY M 2022 04977

580

OnOptic M 2022 04980 581
Oprea Avi M 2022 02270 172
OpticAS M 2022 05049 592

ORA de Biologie M 2020 00304 23
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ORIGO redi at originem M 2022 05155 603
ORLANDO RESIDENCE M 2022 03441 247

Ortoplus Pharma M 2022 04685 510
otp bank Green Dot M 2022 05373 639

OVIX M 2022 03604 276
PA DURERE,

PADUDEN DUO ! M 2022 03527
266

PARIOMANIA M 2022 02519 180
PARTIDUL UMANIST

SOCIAL LIBERAL M 2022 04849
558

Party Yun M 2022 03939 342
PASHA HOTEL M 2020 00088 23

Patrimoniu Ceptura M 2022 02065 166
PATRISTRANS
VT LOGISTIC

DEZVOLTĂM AFACERI
DURABILE ÎMPREUNĂ M 2022 04577

491

PAUCO M 2022 03740 306
Pavăl M 2022 04070 377

Pentru noi doar
Dumbrăvița contează! M 2022 05259

628

PENTRU TREI
GENERAȚII M 2022 04161

392

PENTZONE M 2022 04455 449
PERFORMAN M 2022 04507 459

PETRECETI CU NOI M 2022 04937 572
PharmaGenix M 2022 04785 539
PHOTO RUN M 2022 00082 37

picapam M 2022 04823 548
Piemonte pizza delivery M 2022 02639 188

pierre cardin M 2022 02381 176
PINUM M 2022 03970 348

PIRAMID M 2021 06346 31
PISIMALL M 2022 04315 424

Pitikot M 2022 04558 489
Pizza La Mia Stazione M 2022 04469 457
Pizza LA MIA stazione M 2022 04471 458

PlantFish M 2022 04442 448
Play Radio România M 2022 04550 489

POESIA M 2022 03424 245
Poftă bună, rețete

cu Gina Bradea M 2022 03420
245

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

POVESTEA
PROGRAMUL DE
TRANSFORMARE

AL ŞCOLILOR
DIN ROMÂNIA M 2020 02370

26

Povestea Vinului in
Podgoria Lechinta
by ADI Turism BN M 2022 05152

602

PRACTIC pentru
băuturile de casă
Băutură spirtoasă M 2022 03298

232

Prestige Imobiliare M 2022 05096 598
PRIGORIA M 2022 03924 339

PRINT MARKET M 2022 03393 241
PROAGRI M 2022 04910 568

Proaspăt de Babiciu M 2022 04647 502
PROBUILD M 2022 04813 546

PRODESIGN
ENGINEERING &
CONSTRUCTION M 2022 03646

280

PROSPEȚIMEA
e ingredientul

nostru secret. Și
îl punem în toate. M 2022 01847

158

Puiul de Crăiești
CRESCUT SIMPLU

ȘI CURAT LA O
FERMĂ DE FAMILIE. M 2022 02267

171

PUNCT FOTOVOLTAIC M 2022 01725 153
Queen Vape M 2022 01487 151

QUIB M 2022 05263 628
QYNTECH M 2022 05167 607

RALLY ROMANIA M 2022 04973 578
RaMaNia COMUNITĂȚI

SUSTENABILE M 2022 03878
335

RAPID EXPERT M 2022 00432 46
RA RACING ACADEMY

MOTORSPORT M 2022 04064
377

RAUH TOOLS M 2022 04184 406
RAZA M 2022 04832 551

RC ROCAR M 2022 02073 167
REBORN M 2022 03540 268

recondi keeping
the flow since '93 M 2022 04058

375

RECREATE M 2022 03358 234
Red Worker M 2022 04428 440
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RENODRAGE M 2022 04588 493
REȚETA SĂNĂTĂȚII M 2022 04891 564

RETOLISE M 2022 02965 213
REVEALED M 2022 04899 566

REVO M 2022 04389 431
Revolution Media M 2022 04579 491

REYA CORPORATION M 2022 03010 215
Rezolvare la balonare! M 2022 03797 324
RHINXYL- Desfundă

nasul și ușurează
respirația ! M 2022 03717

296

RoAntreprenor M 2022 04253 415
ROATA VEDETELOR M 2022 03685 290

RoCab Anytime,
Anywhere M 2022 04866

558

ROMAN M 2022 02087 168
Ro-mâncă M 2022 04827 549

ROUA GARDEN M 2022 04811 546
RRAP Revista română

de achiziții publice M 2022 00944
59

RRCPI Revista
română de cadastru și
publicitate imobiliară M 2022 00949

64

RRDC Revista
română de drept civil M 2022 00945

60

RRDFF Revista
română de drept
financiar și fiscal M 2022 00916

57

RRDM Revista română
de dreptul mediului M 2022 00950

65

RRDPP Revista română
de drept penal și
procesual penal M 2022 00947

63

RRDP Revista română
de drept public M 2022 00946

62

RRMADR Revista
română de

mediere și ADR M 2022 00943

58

RUBY M 2022 01277 131
RUKA IZAKAYA M 2022 04716 532

RUNDO M 2022 03276 231
Rural by Macici M 2022 04782 538

Rustic -Ema M 2022 05229 624
SAINT-CLAIRE M 2022 03910 338

SALT Bank M 2022 05207 616

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

SAMSARA
FOODHOUSE M 2022 04744

535

Sanvero Magneziu
Organic Indicat în
perioadele de efort
psihic și fizic intens
Supliment alimentar M 2022 04545

488

SARSAILĂ SARSAILĂ
SARSAILĂ M 2022 04313

422

SCENESTREAM M 2022 01906 161
Scherzo M 2022 04692 511

ȘCOALA DE
ȘOFERI Băneasa M 2022 04392

431

școala postliceală
a auxila Mediaș M 2022 03210

226

ȘCOALA PRIMARĂ
Pick Me Academy M 2022 00309

45

Secuiana Retail Park M 2022 04796 541
SEMPER EDU M 2022 03534 268

SENSE OF NATURE
MADE IN ITALY M 2022 05335

635

SEODAYS M 2022 03073 218
SEXY HOUR M 2022 02966 213
SFERIQUE M 2022 01226 130

SIAJ M 2022 03409 242
SIEBEL SINCE 1912 M 2022 04020 360

sigloo FRIENDLY
MARKET M 2022 03704

294

SILVERBACKS M 2022 04324 426
SINCE 2014 "La

Puiu" Restaurant M 2022 04637
500

SIP THERMOVISION
SRL M 2022 00215

44

SISTEME
HIDRAULICE H M 2022 03862

333

SIXTY 7 BAKERY M 2021 07593 32
SMART energy expo M 2022 05273 630

smartidia M 2022 05278 632
SMART LAWYERS FOR

SMART BUSINESS M 2017 07375
18

Smart Village M 2021 03302 29
SMOLS shaorma

balcanica M 2022 04645
502

SOBRANIE LUMIA M 2022 04129 387
SOHO MOBILE M 2022 04794 540
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SOLOWIN PVC DOOR
WINDOW SYSTEMS

& ACCESSORIES M 2022 01615

152

SORY M 2022 04008 357
SPECTRACELL M 2022 05230 624

SPORNIC
UNESTE FAMILIA M 2022 04397

432

SPRINT OCEAN M 2019 08124 21
S SIMPLE STORE

parfumuri & accesorii M 2022 03835
331

S smarty M 2022 04080 378
STALNA M 2022 05316 634

star donuts M 2022 03767 312
STAR NEWS M 2013 06657 15

Stoma Urgent M 2022 05222 623
STRAJ M 2022 03702 294

STRUVIT M 2022 05039 590
SUN Touring M 2022 04111 385

Superb 90 M 2021 03468 29
SUPORTERONNY M 2022 03897 337

SYRLENO M 2022 04715 531
TABI PHARM
SĂNĂTATEA

TA BINELE TĂU M 2022 04400

433

Tamiga M 2022 05183 608
TARNIŢA

FOREST LAKE M 2020 04994
28

TAVERNA
FRUCTELOR DE MARE M 2019 02919

18

Templu pentru femei M 2022 04318 425
tennis win

TennisWin.com
WE LOVE TENNIS M 2022 05028

589

TEO TRANDAFIR M 2020 04513 28
TERMO ALERT M 2021 08281 35
TERRA DACICA M 2021 05504 30

The Darwin PROJECT M 2022 04458 453
the HOMEPAGE M 2022 03157 224
THE MAJESTIC

BEAUTY M 2022 02282
173

THE RAVEN M 2022 04326 427
The Studio AM M 2022 04922 569

THRACIAN GARDENS M 2022 02727 189
TILSEPTIN M 2022 04564 489

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

TIMISOARA
YOUNG ARTISTS M 2020 01556

24

TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR M 2022 03656

281

TONSIANGIN M 2022 03762 311
TOPUL FIRMELOR

ACTIVE LF
ListaFirme.ro România M 2022 03174

224

TOT MAI SUS! M 2022 03200 224
TREI AZURI M 2022 03064 216

Trend Challenge M 2016 07660 16
TRIBORD M 2022 03665 283

TRICKSHOT M 2022 03948 342
TRI OLI M 2022 03567 270

Trips2Go M 2022 03952 343
TRIQS HUB M 2022 03115 223
Tropicana M 2022 04143 389
Trotinescu M 2022 04079 377

TRU True to yourself M 2022 04463 455
T TONI-C RICHARDSON M 2022 04687 510

TUD Group M 2022 04398 432
Turkiseria M 2022 04706 530
TURQUE M 2022 00510 49

TUSSOLIN DUO M 2022 03759 310
Tu știi cât de ocupat

e ficatul tău ? M 2022 03715
295

TU URMEZI! M 2022 04945 573
TV M 2022 02069 166

TZITZI-POC
bucuria copiilor M 2014 02708

15

UFP UNIUNEA
FORȚELOR
PATRIOTICE M 2022 05069

596

UITĂ DE
TRANSPIRAŢIE! M 2022 02301

173

ULTIMUL APUS M 2022 04632 497
ULTIMUL APUS M 2022 04633 498

UNIVERSAL PAZĂ
ȘI PROTECȚIE M 2022 05138

601

uno M 2022 01844 157
upriserz M 2021 06562 31

URBAN MOWGLI M 2022 05102 599
V4 Account

ACCOUNTING
SERVICES M 2022 04430

446
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V4 Tax Tax ADVISORY M 2022 04141 388
VALI VIJELIE M 2022 03776 313

VASCAR M 2022 04095 381
VELLA M 2022 03446 248

VeloExpert M 2022 03677 284
Vert M 2022 05342 636

VIAȚĂ BUNĂ
ÎMPREUNĂ M 2022 04432

446

VIRAGO M 2020 03152 27
virtual imobiliare M 2022 04251 414
VIZION security M 2022 04201 407

VOCEA GRAȘILOR M 2022 05154 603
VOMISTOP M 2022 02948 211

VP PROJECTS
ADVISERS M 2022 01107

129

VTUR SMART
VIEW SOLUTION M 2022 05199

612

VULTURAR BERE
DE ORADEA MARE M 2022 04220

412

WayCup cofee shop
roastery&more M 2022 04085

379

WHEELOVE M 2022 00143 42
Wheels4all/Romania M 2022 03518 264
Wheels4all/Romania M 2022 03517 262

WHITE SHARK -
RECHINUL ALB M 2019 08116

21

wikiSmarts M 2022 04272 416
WINE RUN M 2022 04438 447

WITCHCRAFT M 2022 03355 234
www.labaieti.ro M 2022 03836 331
YOSHI IZAKAYA M 2022 03632 279

YUNO M 2022 04694 512
YUNO CLINIC M 2022 04693 511

ZAK M 2022 05376 642
ZĂPADĂ CEAI
DRAGOSTE M 2022 03027

216

ZAW WW.ZAW.RO M 2022 04810 545
ZBENG M 2022 03297 232
ZENIT M 2022 03277 231

Zentastic Arts M 2022 03834 330
ZENTRUM CARESET M 2022 05249 626

Zentrum Ultracare M 2022 05250 626
ZEST PIZZA M 2021 08773 35
ZEVASTOR M 2022 04731 532

Denumire marcă Nr. depozit pag.
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ZI de BINE M 2022 00159 42
Ziua Naţională a Ciorbei M 2022 04014 360

ZoidPay M 2022 04584 493
ZuZZi M 2022 05389 644
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6 HEL'S STUDIO SRL M 2022 04139 388
A.S. IN GORJ MEDIA M 2022 04168 405
ABILITY TRADE SRL M 2022 03936 340
ACCENTURE SERVICES SRL M 2022 05047 591
ACCOUNTS PAYABLE SOLUTIONS LLC M 2022 04526 480
AC HELCOR SRL M 2022 04741 534
AC HELCOR SRL M 2022 04743 534
AC HELCOR SRL M 2022 04924 569
AC HELCOR SRL M 2022 04925 570
ACTIV MEDIA SERVICES SRL M 2022 04659 506
ACT SI POLITON SRL M 2022 04747 536
ACVILA PROTECȚIE ROU SRL M 2022 04974 579
ADAMS VISION SRL M 2022 03866 334
AGROLAND CONSULT SRL M 2022 02356 174
ALDIS SRL M 2022 04966 575
ALEEA GARDEN M 2022 02868 207
ALEXANDROVICI IONUȚ M 2022 02469 177
ALEXANDRU DANIEL ROSCA
ANDRA-CĂTĂLINA RĂDUȚĂ ROȘCA M 2022 04811

546

ALEXANDRU GUTU M 2022 03702 294
ALEX ECOMMERCE DISTRIBUTION SRL M 2022 00510 49
ALINA CRISTIAN M 2022 02751 199
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 04713 531
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 04564 489
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 04715 531
ALMASI BOGDAN ALEXANDRU M 2022 00968 68
ALMASI BOGDAN ALEXANDRU M 2022 00966 67
ALMA TIM DISTRIBUTION M 2022 04462 455
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL M 2022 04647 502
Amazon Europe Core S.à.r.l. M 2022 01906 161
AMECO RENEWABLE ENERGY SRL M 2022 01061 128
AMIX SHOP ONLINE SRL M 2022 04888 564
ANDRONACHE IONUȚ-CĂTĂLIN M 2022 04552 489
ANIO ONLINE SRL M 2022 05189 609
ANTENA TV GROUP SA M 2022 03685 290
ANTENA TV GROUP SA M 2013 06657 15
ANTIBIOTICE S.A. M 2022 03566 270
ANTIBIOTICE S.A. M 2022 03567 270
ANTIBIOTICE SA M 2022 03078 219
ANTIBIOTICE SA M 2022 04030 363
ARTI MONDO ANG SRL M 2022 04844 557
ASHA HAIR RO SRL M 2022 03357 234
ASOCIATIA ALFABETUL SCRIPOR M 2022 02581 186
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ASOCIATIA ANA 1 ST M 2022 05269 630
ASOCIATIA ASISTENTEI RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR ROMANIA) M 2022 04246 414
ASOCIATIA ASISTENTEI RUTIERE DIN ROMANIA (A-CAR ROMANIA) M 2022 04241 413
ASOCIAȚIA BRIO PENTRU EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ M 2022 03534 268
ASOCIATIA CAREGIVERS M 2022 03218 227
ASOCIATIA CAREGIVERS M 2022 03219 227
ASOCIAȚIA CENTRUL CULTURAL EUROPEAN PENTRU EDUCAȚIE PRIN
ARTĂ ȘI CULTURĂ EDUC-ART M 2022 03924

339

ASOCIATIA CETATEAN DE TRAIAN M 2022 00706 56
ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI BASARABIA M 2022 03905 338
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00082 37
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00083 37
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00084 38
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00086 38
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00087 39
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB M 2022 00285 44
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SPORT STAR BUZĂU M 2022 04277 416
ASOCIATIA COMUNITATI SUSTENABILE M 2022 03878 335
ASOCIAȚIA CULTURALĂ VALEA BISTRIȚEI M 2022 01217 130
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TURISM IN BISTRITA-
NASAUD M 2022 05152

602

ASOCIATIA DEGUSTATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - ADAR M 2022 03691 293
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOSANI M 2022 04651 506
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOȘANI M 2022 03200 224
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODU ÎNALT VASLUI M 2022 01412 150
ASOCIAȚIA KULTERRA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR M 2022 04803 544
ASOCIATIA UNIUNEA FORTELOR PATRIOTICE M 2022 05069 596
ASOCIAȚIA WELLBEING INSTITUTE
S.C. MIND EDUCATION & HEALTH S.R.L. M 2020 02370

26

ASOCIATIA ZI DE BINE M 2022 00159 42
ATELIERUL PAPIONEL SRL M 2022 04131 388
ATENEUL NATIONAL DIN IASI M 2022 03442 247
AUTO-MOTO BANEASA S.R.L. M 2022 04392 431
AUTOTECHICA FLEET SERVICES S.R.L M 2022 03516 260
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L M 2022 03518 264
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L M 2022 03517 262
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L M 2022 03515 257
AVICARVIL SRL M 2022 03471 257
AYASH MIHAELA-CARMEN M 2020 00088 23
AYASH MIHAELA-CARMEN M 2020 00089 23
AZET SHOP SRL M 2022 04843 556
BACIU IOAN-LIVIU M 2022 02988 214
BAICU NICOLETA MIHAELA M 2022 05121 600
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BAJUSZ ZOLTAN
BAJUSZ IOZSEF M 2022 04100

384

BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 05407 646
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 05408 647
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05205 612
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05206 614
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05207 616
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05208 617
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05209 619
BANCA TRANSILVANIA S.A. M 2022 05210 621
BANGSONIC SRL M 2022 05340 636
BARONY GEL SRL M 2022 04814 547
BDM ROOF SYSTEM S.R.L. M 2022 05055 593
BEAR INTEREST PROJECT SRL M 2022 04872 560
BEAUTY PET SHOP SRL M 2022 03958 345
BEBEKID SHOP S.R.L. M 2022 01308 147
BERS NOVA S.R.L. M 2022 04220 412
BEȘLIU IONUȚ - CRISTIAN M 2022 04634 499
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2022 04684 509
BIBORTENI AQUA SRL M 2022 04292 421
BIOCLINICA SA M 2022 03583 275
BIOCOMP SRL M 2022 04010 358
BIOFARM SA M 2022 03727 297
BIROUL CERTISSO SRL M 2022 04535 486
BLAJ BOGDAN M 2022 03091 220
BLAJ BOGDAN M 2022 03540 268
BLOOM PROJECT MANAGEMENT SRL M 2022 04027 363
BOBEICA CIPRIAN M 2022 01332 149
BOBOC STEFAN-PETRUT M 2017 07374 17
BOBOC STEFAN-PETRUT M 2017 07375 18
BORG DESIGN SRL M 2022 03174 224
BOROS LUDOVIC - CRISTIAN M 2022 05166 605
BOROS LUDOVIC - CRISTIAN M 2022 05156 604
BOROS LUDOVIC - CRISTIAN M 2022 05154 603
BORȘ ADRIAN M 2022 04130 387
BOTTLE BRANDS SRL M 2022 03298 232
BRADORGIN FAM SRL M 2022 03420 245
BROMADE PRODUCTS SRL M 2022 05105 600
BSG INVEST OIL S.R.L. M 2022 01044 128
BURDUJAN CRISTIAN M 2022 04101 385
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA M 2022 05056 594
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA M 2022 05044 590
BUSINESS MIND SRL M 2022 04696 512
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C. PRESTIGE INVESTISSEMENTS S.A. M 2022 04615 496
CAFFETERIA CAPPUCCINI SRL M 2022 04062 376
CĂLIN IOANA-DANIELA M 2022 04904 566
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE NAVIGATIE SI AGRICULTURA
CONSTANTA M 2022 05273

630

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ M 2022 03953 343
CARCOANA ALEXANDRU-IOAN M 2022 05396 646
CARETTA SRL M 2022 04161 392
CARETTA SRL M 2022 01289 132
CAROLFY TETRACOM SRL M 2022 05024 586
CARTOFISSERIE SA M 2022 03775 312
CASA TRADITIEI S.R.L. M 2022 04758 537
CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI M 2022 04389 431
CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI M 2022 04428 440
CATALINA LAURA CULIPEI M 2022 04809 545
CELOFIBREI DEVELOPMENT SRL M 2022 03458 248
CENTRUL CULTURAL MIOVENI M 2022 04531 482
CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRL SRL M 2022 02103 168
CHAN EDY M 2022 04958 575
CHIRIAC CORALINA M 2022 04318 425
CHIRICA LARISA-ELENA M 2022 04515 461
CHIRU MIRCEA M 2022 03612 277
CHRISTIANSEN NARCISA-MIRABELA M 2022 03574 270
CIFIN ADVISING SRL M 2022 00190 43
CIUGULEA VIOREL GEORGIAN M 2022 03962 346
CLUB SPORTIV MARTA M 2022 04381 430
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA M 2022 04944 573
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA M 2022 05239 625
CMC FISH SRL M 2022 04423 439
COLCIAR CATALIN-MARIAN M 2022 03115 223
COMO CLINIC SRL M 2022 02749 191
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. M 2021 08281 35
COMSA CONSTANTIN COSMIN M 2022 04253 415
COMSA CONSTANTIN COSMIN M 2022 04252 415
COMUNA CLINCENI M 2022 05295 633
CONCELEX SRL M 2022 04820 547
CONCIOIU ELENA MANUELA M 2020 00304 23
CONEX DISTRIBUTION SA M 2022 04184 406
CONSTANTA-CRISTINA GEANA M 2022 04781 538
CONSTANTINA DITA M 2022 05101 599
CONSTANTIN-DORIN BUNEA M 2022 04412 433
CORA M 2022 04052 366
CORAVU GEORGIANA ADELINA M 2022 05067 595
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COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2022 02224 170
CREARIUM DESIGN SRL M 2022 01913 162
CRISTACHE IOANA-ELENA M 2022 04692 511
CRISTACHE RUXANDRA GABRIELA M 2022 04466 456
CTN SPEED M 2022 03873 334
CURECONCEPT PHARMA S.R.L. M 2022 01539 152
CURECONCEPT PHARMA SRL M 2022 01534 152
DAG SALES SRL M 2022 01904 158
DANIELA BADETOIU M 2022 04229 412
DANIELA BADETOIU M 2022 04086 380
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 04879 563
DANUBE DELTA VILLA SRL M 2022 05075 597
DARAL BEST CONSTRUCT SRL M 2022 01615 152
DĂSCĂLESCU & CO M 2022 04223 412
DEFLAMMO FIRE PROTECTION SRL M 2022 02537 182
DELUXE MEDICRAFTS SRL M 2022 05249 626
DELUXE MEDICRAFTS SRL M 2022 05250 626
DENTAL CREATION BY DR TAREQ HAJAJ SRL M 2022 01316 149
DENT WELLNESS SRL M 2022 03600 276
DEVE PRODEXIM SRL M 2022 01510 151
DIACONU MIHAI-BOGDAN M 2022 05140 602
DIAMOND DIGITAL DENT SRL M 2022 03399 242
DIANA S.R.L M 2022 01847 158
DIANA SRL M 2022 01844 157
DICHELI SERVICES S.R.L M 2022 03577 274
DIETLIFE FOOD SRL M 2022 04645 502
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02965 213
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02959 212
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02948 211
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02955 212
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02967 214
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02966 213
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02964 213
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02960 213
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02958 212
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02957 212
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS SA M 2022 02950 211
DIGITAL KEEZ S.R.L. M 2019 06451 20
DIMA VICTOR M 2022 03893 336
DOBRE ALBERTO M 2019 06111 19
DOBRE ALBERTO M 2019 06114 19
DOCTOR TROTINETA SRL M 2022 04967 576
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. M 2022 01043 127
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DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L. M 2020 05875 28
DOMENIILE PRINCE MATEI SRL M 2021 07702 33
DORIN POPA M 2022 05039 590
DORNA MEDICAL SRL M 2022 04697 513
DRAGOMIR EUGEN IONUT M 2022 04085 379
DUDAU BIANCA M 2022 03424 245
DUMITRESCU RUXANDRA-DANIELA M 2022 03792 316
EAGLE TEAM SECURITY SRL M 2022 03660 282
ECOPREST SOLUTIONS SRL M 2022 05030 590
ECOSOFT INVESTMENT SRL M 2022 03514 257
EDEX - Educational Excellence Corporation Limited M 2022 02827 206
EDUARD-CONSTANTIN ONECI M 2022 04584 493
EGOAL SPORTS SRL M 2022 05546 648
ELECTROTEL SA M 2022 05230 624
ELRO ENIGMA S.R.L. M 2022 04946 574
Elysium Chirurgie Plastica M 2017 08208 18
EMAGIC LIVE M 2022 00121 41
ENDEMOL SHINE ITALY SPA M 2022 04945 573
ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL M 2022 03948 342
ESSENTIAL LEVEL S.R.L. M 2022 04024 361
ETICO BE SAFE SRL M 2022 05267 630
EURO MAST INDUSTRIES SRL M 2022 04507 459
EURO MAST INDUSTRIES SRL M 2022 04508 460
EURO NET SRL M 2022 04008 357
EVE JULIETT S.R.L. M 2022 04705 529
EVENTS BY TOMY S.R.L. M 2022 04044 364
FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L. M 2022 03807 325
FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L. M 2022 03809 326
FARMACELLVITA SRL M 2022 04217 411
FARMACIA ANA-MARIA M 2022 05494 647
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV M 2022 04973 578
FIEROMANIA COMPANY S.R.L. M 2022 02730 190
FIRENZE COM S.R.L. M 2022 04894 565
FIRENZE COM S.R.L. M 2022 04895 565
FIT AND SHRED SRL M 2022 04478 459
FLOREA MARIN M 2022 05314 633
FLORENTINA IVANA M 2022 03242 230
FOLDA GUARD CONSULTING S.R.L. M 2022 01469 150
FOMIXMEDICA S.R.L. M 2022 04639 500
FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU
INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA IFN M 2022 00305

45

FON KOZMETIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI M 2022 02456 177
FOOD LIFE CONSULTANCY SRL M 2022 04829 550
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FOX PRIVATE SECURITY SRL M 2022 04979 581
FRANDLY SALES SRL M 2022 01487 151
FRESCO EXPERT SRL M 2022 02750 195
FRIENDS 4 EVER S.R.L. M 2022 04091 380
FRONEA CRISTIAN M 2022 05048 591
FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS SRL M 2020 01556 24
FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ M 2022 04877 562
FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ M 2022 04878 563
GABRIELA LAURA DHINGRA M 2022 04596 494
GADGET BIGBOYS S.R.L. M 2022 05324 634
GADGET BIGBOYS S.R.L. M 2022 05325 634
GANDUL MEDIA NETWORK SRL M 2022 02519 180
GANDUL MEDIA NETWORK SRL M 2022 03954 344
GASTRO FOOD ROCK S.R.L. M 2022 05225 623
GAVRILA ADRIAN-MIHAI M 2022 04558 489
GENIUS NUTRITION SRL M 2022 04451 449
GHEORGHITA ANDREI M 2022 03740 306
GHEORGHIU MARGA NATHALIE M 2022 05389 644
GHINEA NICOLAE CLAUDIU M 2022 04760 537
GIN CLINIC S.R.L. M 2022 04926 570
GLĂVAN LEONTIL-MILUȚĂ M 2022 04449 449
GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL M 2022 04582 492
GOOD PRODUCTIONS SRL M 2022 00043 36
GRADINA BANATEANA COOPERATIVA AGRICOLA M 2022 05232 624
GRAIN TRIP BAKERY SRL M 2022 03987 349
GRAMA ALEXANDRU SORIN M 2022 04538 487
GRAMA TECHNOLOGIES INOV SRL M 2022 00432 46
GREEN MILE CAPITAL SRL M 2022 05263 628
GREEN NET SA M 2022 05139 602
GRIGORE ANA-CLAUDIA M 2022 01277 131
GRIGORE MIRCEA-CRISTIAN M 2022 05292 633
GRUPUL DE CONSULTANTA PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL M 2022 04349 427
GURITA DIMA M 2022 05229 624
HERDT EUGEN M 2022 04866 558
HERMANNGAS SRL M 2022 04932 571
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01448 150
HOLLAND UNIÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG M 2022 04049

365

HURGOI CRINA ANCA M 2022 05096 598
HUTANU ANDREI-MARIAN
BURCA PAUL M 2022 04324

426

HUTANU ANDREI-MARIAN
BURCA PAUL M 2022 04325

426
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IBB IMOBILIARE ROMÂNIA S.R.L. M 2022 02582 187
ID SMART ELECTRONICS S.R.L. M 2022 04640 501
ILIE DRAGOȘ M 2022 04550 489
IMEDIVATION SRL M 2022 04693 511
IMEDIVATION SRL M 2022 04694 512
IMPULSE DESIGN SRL M 2022 00150 42
INFOFARM S & I SRL M 2022 04808 544
INGINERIE CREATIVA BIROU DE PROIECTARE SRL M 2022 04788 539
INTELLIGENT DIGITAL SOLUTIONS SRL M 2022 03678 284
INTERTOY ZONE SRL M 2022 03917 339
INVESTMENT ADH INT SRL M 2022 04509 460
INVESTMENT ADH INT SRL M 2022 04510 460
INVESTMENT ADH INT SRL M 2022 04511 461
IOAN MATEI MIKO M 2022 02713 189
IONAȘCU BOGDAN-ALEXANDRU M 2022 03992 353
IONESCU ALINA BOUTIQUE DES PERLES INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2022 00687 56
IONITA FLORIN M 2022 03417 243
IT HIT S.R.L. M 2022 04272 416
IVAN PETRICA M 2022 03107 221
IVITEB SOLUTIONS SRL M 2022 00506 49
IZAKAYA JAPANESE PUB SRL M 2022 04716 532
IZI ELECTRONICS SRL M 2022 04201 407
JAN MARIUS TUDOR M 2022 05028 589
JT INTERNATIONAL SA M 2022 04129 387
KIVI RETAIL S.R.L. M 2022 02904 207
KONAK TURISM M 2022 04210 409
KONIC NAPOCA MANAGEMENT ROMANIA SRL M 2022 03416 243
KT & G CORPORATION M 2022 03422 245
KT & G CORPORATION M 2022 03425 246
KT & G CORPORATION M 2022 03427 246
L.S.I PROD SRL M 2022 01767 155
LABORATORIOS NORMON, S.A. M 2022 03268 230
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL M 2022 04471 458
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL M 2022 04469 457
LĂLUCIU ANDREI-SILVIU M 2022 03358 234
LA PESTE SRL M 2022 04326 427
LARTA MANAGEMENT S.R.L. M 2022 02526 182
LEE KEE FOOD IMPEX S.R.L M 2022 04112 385
LIANGHUI STYLE S.R.L M 2022 04113 386
LIBERTY RESIDENTIAL SRL M 2022 04606 494
LITU CORINA-CATALINA M 2022 06046 649
LOADINBOX SA M 2022 03823 329
LUC CONCEPT S.R.L. M 2022 04980 581
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LUCOV BOGDAN STEFAN M 2022 02727 189
LUXURY AGENCY ADVISORY SRL M 2022 04387 431
MACICI RAZVAN M 2022 04782 538
MACKENZIE CAPITAL ADVISORY SRL M 2021 06741 32
MAIMAICREDIT I.F.N. M 2022 03376 235
MAIMAICREDIT I.F.N. M 2022 03381 237
MAIMAICREDIT I.F.N. SA M 2022 03384 239
MANCIU IONUT TANASE M 2021 04285 30
MANESCU RAMONA-NICOLE M 2022 03764 311
MANGO TROPICAL SERVICES SRL M 2022 02865 206
MARATI CAFE SRL M 2022 03662 283
MĂRGINEANU DELIA M 2022 04565 490
MARIN PREDA PROTECȚIE SRL M 2022 03138 223
MARIUS GEORGE BUCATARU M 2022 04631 496
MARTA BACOLUX SRL M 2022 03894 337
MDC DUAL CONCEPT S.R.L. M 2022 04736 533
MECATES BRASOV SRL M 2022 03971 349
MEDIA TASK CONSULT SRL M 2022 03677 284
MEDINSCHI LUCIAN M 2022 04919 569
MEDIZIN SUPPLY S.R.L. M 2022 02731 190
MED LIFE SA M 2022 04841 555
MENTORI DE GUST SRL M 2022 05275 631
MICACIU RARES-VIRGIL M 2022 04039 364
MICU MARIUS-MIREL M 2022 03445 247
MIDAR GROUP SRL M 2022 05256 627
MIHAI BELU M 2022 02993 214
MIHAILA LAURA-TARRA M 2022 04846 557
MILITARU CONSTANTIN-NUTU M 2022 04427 440
MINTMUNK SRL M 2022 05064 594
MITICĂ GOŞU M 2022 01306 142
MITRA HAJNAL M 2019 02919 18
MMM NANA NATICRIS S.R.L. M 2022 03208 225
MOBILE EXPRESS COMMUNICATION SRL M 2019 08656 22
MODERN MARKET PLACE SRL M 2022 00617 52
MOGOS MED SRL M 2022 03214 227
MOTOR STARTER SRL M 2022 01021 125
MULTI DENT S.R.L. M 2022 04149 390
MULTI DENT S.R.L. M 2022 04150 391
MULTI DENT S.R.L. M 2022 04152 391
MULTI DENT S.R.L. M 2022 04145 390
MUNTEANU ATENA-GEORGETA M 2022 04481 459
MUREȘANU FIOR-DAFIN M 2022 03114 222
MUȘAT ANDREI M 2022 05190 610
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NATURALIS SRL M 2022 04874 561
NATURA STAR SRL M 2022 03326 233
NEAGU FLORINELA RAMONA M 2021 07593 32
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 03468 256
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 03409 242
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 03665 283
NELLO CONSTRUCT S.R.L. M 2022 03576 271
NEMASE COMPROD SRL M 2020 03614 27
NETPRO S.R.L. M 2022 04813 546
NEW AROMACOF SRL M 2022 04036 363
NEXT GENERATION TECHNOLOGIES SRL M 2022 03389 241
NEXUS GUARD SECURITY SRL M 2022 04978 580
NICE TO MEAT YOU TWO S.R.L. M 2022 04734 533
NICHITA IULIAN ION
CIAPA CORINA GEORGIANA M 2022 04533

482

NICOLA TOMOIAGA VIRGIL CRISTIAN
RUS FLAVIU M 2022 04832

551

NICOLICI DEIAN M 2022 00143 42
NICULAE ANTON M 2019 08124 21
NITESCU RADU M 2022 05355 638
NITESCU RADU M 2022 05356 638
NITU CONSTANTIN COSMIN M 2022 05199 612
NORD AGROLAND SRL M 2022 03751 307
NO STRES VAP SRL M 2022 04000 357
NOVOLINE PHARM SRL M 2022 03126 223
NUCSOARA TURISM S.R.L. M 2022 04636 499
OBOROCEANU OANA-CRISTINA M 2022 03463 249
OCAR SERV S.R.L. M 2022 02087 168
OCTOPUS NETWORK S.R.L. M 2022 01138 130
ODORHEIANU DANIELA M 2022 03857 332
OGORUL TĂU SRL M 2022 05013 584
OLBO INTERNATIONAL S.R.L. M 2022 04505 459
OLTENIA SPORT M 2022 03921 339
ONE UNITED PROPERTIES M 2022 03998 355
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 03222 228
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 05074 596
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 05392 645
ONIUM DESIGN SERVICES S.R.L. M 2022 04642 501
ONIX GUARD SECURITY SRL M 2022 04977 580
ONOF SRL M 2022 05278 632
OPREA AVICOM S.R.L. M 2022 02267 171
OPREA AVICOM SRL M 2022 02270 172
OPTASANU IONUT M 2022 03423 245
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OPTICAS M 2022 05049 592
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2022 04871 559
ORLANDO FRESH FOOD SRL M 2022 03441 247
ORTOPLUS PHARMA S.R.L. M 2022 04685 510
OTP BANK ROMANIA SA M 2022 05373 639
OVIX INSTAL SERVICE SRL M 2022 03604 276
PARASCHIV OVIDIU JUSTIN M 2022 03597 276
PARLOAGA IONUT M 2022 04064 377
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL M 2022 04849 558
PĂSĂRILĂ VALENTIN-GEORGE M 2022 05259 628
PASC VIOREL M 2022 03210 226
PENTAGON 2000 M 2022 04455 449
PEREȘ DĂNUȚ-VALENTIN M 2022 04460 454
PETRIŞOR FLORIN-ILIE M 2022 02185 169
PHARMAGENIX AI SRL M 2022 04785 539
PIEMONTE PIZZA SRL M 2022 02639 188
PINUM DOORS&WINDOWS SRL M 2022 03970 348
PIRAMID INTERNATIONAL SA M 2021 06346 31
PISCICOLA SRL M 2022 03680 285
PLENTIFUL SRL M 2022 04614 495
PLS MARKA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ M 2022 02381 176
POPESCU GHEORGHE M 2022 03723 297
POPESCU MĂDĂLINA MARIA M 2022 01226 130
POPESCU MIHAELA CLARA M 2022 00003 36
POPOVICI MIHAI
M.SEDIQ OANA-VIRGINIA M 2022 04413

439

POSTOLACHE MIHAELA M 2022 04728 532
PREATORIAN SRL M 2022 04429 440
PRIGOANA SILVIU VASILE M 2022 04720 532
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2022 04285 419
PROAGRI INTERNATIONAL SP. Z O.O. M 2022 04910 568
PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.R.L. M 2022 03646 280
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2022 03754 308
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2022 03446 248
PRUTUL SA M 2022 04397 432
PUIU PETRICĂ M 2022 04637 500
QUANTUM RENTA PLUS S.R.L. M 2022 04263 415
RABORDAS S.R.L. M 2022 00444 48
RADIO GUERRILLA SRL M 2022 04549 488
RADUCANU ALEXANDRU M 2022 04382 430
RADUCANU ALEXANDRU M 2022 05002 583
RADUCU IONEL M 2022 04706 530
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RĂDULESCU ELENA-CATHERINE
MINEA BOGDAN-EMILIAN M 2022 00207

44

RADU MIHAELA MIRONA M 2022 02787 203
RALF CORPORATION SRL M 2022 04810 545
REAL ESTATE SRL M 2022 00995 68
REAL ESTATE SRL M 2022 00996 80
REAL ESTATE SRL M 2022 00997 91
REAL ESTATE SRL M 2022 00998 103
REAL ESTATE SRL M 2022 00999 114
REAL NATURAL COSMETICS SRL M 2022 05335 635
RECONDI SRL M 2022 04058 375
REINVENIO POWER GROUP M 2022 01725 153
REWE ROMÂNIA SRL M 2022 03897 337
RIOMATEX SRL M 2022 03593 276
ROGA STEEL SRL M 2022 00684 55
ROLEX, S.A. M 2022 03321 233
ROMIND SERV SRL M 2022 03393 241
ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 04621 496
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA M 2022 04583 492
RUSU VALENTIN M 2022 03776 313
S.C. ARCADIA HOSPITAL S.R.L. M 2022 03989 353
S.C. AXEL & CO IMPORT EXPORT S.R.L. M 2020 01622 24
S.C. B.D.G IMPORT SRL M 2022 00416 46
S.C. BOLTON BG ROMANIA S.R.L M 2022 02301 173
S.C. CASUAL ENTERTAINMENT S.R.L M 2022 03993 355
S.C. HCR S.R.L. M 2022 05375 641
S.C. HCR S.R.L. M 2022 05376 642
S.C. HCR S.R.L. M 2022 05377 643
S.C. LENANI ART S.R.L. M 2022 03834 330
S.C. THE STUDIO AM UTOPIA S.R.L. M 2022 04922 569
S.C. URBAN MOWGLI SRL M 2022 05102 599
SAMSARA FOOD SRL M 2022 04744 535
SANDU OCTAVIAN M 2022 04937 572
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2022 04545 488
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL SRL M 2022 04313 422
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL SRL M 2022 04315 424
SATUL INTELIGENT SRL M 2021 03302 29
SC. ANAIS & ALEX SRL M 2022 05427 647
SC . EUROPA STAR SRL M 2022 03821 329
SC ANDREEA ESCA SRL M 2016 07659 15
SC ANDREEA ESCA SRL M 2016 07660 16
SC ANDREEA ESCA SRL M 2016 07661 16
SC ANDREEA ESCA SRL M 2016 07663 16
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SC ANDREEA ESCA SRL M 2016 07665 17
SC ANTIBIOTICE S.A. M 2022 04731 532
SC ANTIBIOTICE SA M 2022 03762 311
SC ANTIBIOTICE SA M 2022 03759 310
SC ANTIBIOTICE SA M 2022 03761 310
SC ASTON COM SA M 2022 04160 392
SC BETA SERVICES SRL M 2019 06296 20
SC BIBILEL SRL M 2022 03087 220
SC CONTACT TRIDENT SRL M 2020 01656 25
SC CRAMA CEPTURA SRL M 2022 02065 166
SC DACIA CONCEPT SRL M 2022 02755 202
SC DAVISAR CONCEPT SRL M 2022 04704 514
SC DEDEMAN SRL M 2022 04070 377
SC DELTA STUDIO SRL M 2021 07716 33
SC D TOYS SA M 2022 03297 232
SC EDIA PRO CREMENTUM SRL M 2021 06562 31
SC GEOPOL INTERNATIONAL SRL M 2020 03149 26
SC HATTRICK SPORT SRL M 2022 04456 451
SC HCR SRL M 2022 05379 643
SC INVEST INTERMED GF I.F.N. SRL M 2022 05021 586
SC ISAG AAG PARTENERS SRL M 2022 03738 298
SC KLINTENSIV SRL M 2022 03584 275
SC KLINTENSIV SRL M 2022 03580 275
SC KLINTENSIV SRL M 2022 03699 293
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL M 2022 00525 50
SC LERIDA INTERNATIONAL SRL M 2020 03147 26
SC LERIDA INTERNATIONAL SRL M 2020 03152 27
SC MAKE IT SMART SRL M 2022 04534 486
SC NOVOLINE PHARM SRL M 2019 08029 21
SC OCAR SERV SRL M 2022 02069 166
SC OCAR SERV SRL M 2022 02073 167
SC OCAR SERV SRL M 2022 02083 167
SC ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2022 04867 559
SC PARTY YUN SRL M 2022 03939 342
SC PICK ME SRL M 2022 00309 45
SC PlantExtrakt SRL M 2022 03605 277
SC PROCESS ENGINEERING SRL M 2022 04050 366
SC PRODAL 94 SRL M 2022 05316 634
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00109 39
SC PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL M 2022 00111 40
SC REVOLUTION MEDIA COMPANY SRL M 2022 04579 491
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 05004 583
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 06214 30
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SC SILKWEB SA M 2022 03354 233
SC SOHO MOBILE SRL M 2022 04794 540
SC TERAPIA SA M 2022 03527 266
SC TERAPIA SA M 2022 03717 296
SC TERAPIA SA M 2022 03715 295
SC TEX MARKETING & SALES SRL M 2022 03656 281
SC UNIVERSAL PAZĂ ȘI PROTECȚIE SRL M 2022 05138 601
SC VALENTIN & ALINA IMPEX SRL M 2022 04766 538
SC VIRTUAL IMOBILIARE SRL M 2022 04251 414
SECUIANA SA M 2022 04796 541
SEINEANA PRODUCT S.R.L. M 2022 04934 571
ȘELARU ANDREI M 2022 01765 155
ȘERBAN-SEBASTIAN HUIDU M 2022 03438 246
SERVE CEPTURA SRL M 2021 05504 30
SFIRAIALA ANDREI M 2022 02207 170
SIERABELLA JEWELRY S.R.L. M 2022 04020 360
SILVIU-GABRIEL UDREA M 2022 03073 218
SIMION ALLTRADER SRL M 2022 01559 152
SINO ALLIANCE HONG KONG INVESTMENT LIMITED M 2022 03578 274
SIP THERMIVISION S.R.L. M 2022 00215 44
SIRBOV SORIN M 2022 04891 564
SÎRBU DACIAN - GIGI M 2022 03704 294
SISTEME HIDRAULICE SRL M 2022 03862 333
SMARTY RIDE TECH SRL M 2022 04079 377
SMARTY RIDE TECH SRL M 2022 04080 378
SMS ALLEX SERV SRL M 2022 04968 577
SNS.GROUP.RO SRL M 2022 03835 331
SNS.GROUP.RO SRL M 2022 03355 234
SNS.GROUP.RO SRL M 2022 03836 331
SOARE EMANUELA M 2022 04798 542
SOCIETATEA PATRISTRANS VT LOGISTIC SRL M 2022 04577 491
SOLARII LEGUME MOCOD SRL M 2022 04906 567
SPĂTARU MARIAN BOGDAN M 2022 04899 566
SPLENDID DEVELOPMENT SRL M 2022 04216 410
SPONGENASIUM SRL M 2022 01136 129
STAICU MANUELA - EUGENIA M 2022 04708 531
STAN ALEXANDRU DANIEL M 2022 00418 46
STANCA DRAGOȘ M 2022 03157 224
STANCU IRINA M 2022 04632 497
STANCU IRINA M 2022 04633 498
STÂNGĂ ADRIAN M 2022 03767 312
STĂTESCU MARIUS CONSTANTIN Intreprindere Individula M 2022 05198 611
STEGARIU F. FLORIN P.F.A M 2022 03064 216

Mărci publicate în BOPI nr. 02/2023
(în ordinea alfabetică a numelui titularului)

683



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

STOLEAC CLAUDIU M 2022 05264 629
STREET CHOW S.R.L. M 2022 03632 279
STROESCU MIHAI DANIEL PFA M 2022 05155 603
STUDIOBLU SRL M 2022 05025 588
SUNT BICYCEL S.R.L M 2022 04111 385
SUPERB 90 INCOM S.R.L M 2021 03468 29
SUPPLEMENTS LABS SRL M 2022 03766 311
TABI FARMA SRL M 2022 04400 433
TACO BELL CORP. M 2022 04698 514
TAMIGA S.R.L. M 2022 05183 608
Ţapu Narcisa Alexandrina M 2017 06672 17
TARNITA FOREST LAKE SRL M 2020 04994 28
TATARU GABRIEL SEBASTIAN M 2022 04234 413
TEODOR LUCA M 2022 04438 447
TERAPIA S.A M 2022 03797 324
TERAPIA S.A. M 2022 03641 279
TERRANOVA GROUP S.R.L. M 2022 02262 170
TERRAN SISTEME DE ÎNVELITORI SRL M 2022 03277 231
TERRAN SISTEME DE ÎNVELITORI SRL M 2022 03276 231
TERRAN SISTEME DE ÎNVELITORI SRL M 2022 03275 230
THE DARWIN PROJECT SRL M 2022 04458 453
THE MAJESTIC BEAUTY SRL M 2022 02282 173
THINK LAB SRL M 2022 04126 387
TIBERIUS PLUS SRL M 2022 05222 623
TIMCO SA M 2022 04177 406
TOAMNA S.R.L. M 2022 00576 50
TODAY TECHNOLOGY SERVICES SRL
AZITREND DISTRIBUTION SRL M 2022 03853

332

TONI-C RICHARDSON S.R.L. M 2022 04687 510
TRACON SRL M 2022 04467 456
TRADITIONAL PLUS SRL M 2022 05019 585
TRANDAFIR TEODORA-VIRGINIA M 2020 04513 28
TREI BRUTARI S.R.L. M 2022 04525 479
TROPICANA PRODUCTS INC. M 2022 04143 389
TRU LABEL SRL M 2022 04463 455
TRUTZI EDU S.R.L M 2022 05135 601
TUD INVESTMENT CONSULTING SRL M 2022 04398 432
TURCAN LUDMILA M 2022 03952 343
TURCU DANIELA M 2022 01683 153
Tzitzi-Poc S.R.L. M 2014 02708 15
UNIMIG STORE SRL M 2022 05167 607
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI M 2022 03932 340
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00916 57
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UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00943 58
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00944 59
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00945 60
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00946 62
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00947 63
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00949 64
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00950 65
UNIVERSUL JURIDIC SRL M 2022 00951 66
V4 HOLDING M 2022 04141 388
V4 Holding, a.s. M 2022 04430 446
VAGNER ROBERT VIRGIL M 2022 04999 582
VAGNER ROBERT VIRGIL M 2022 04219 411
VANELLI SRL M 2022 04588 493
VÂRCIU LIVIU M 2022 03027 216
VASCAR SA M 2022 04095 381
VASILE IONEL M 2022 03010 215
VD MARKETING SOLUTIONS SRL M 2022 03790 315
VERDESI GHEORGHE MARIUS M 2022 04827 549
VERDINO GREEN FOODS SRL M 2022 04442 448
VERT FOTO SRL M 2022 05342 636
VIANDO EVENTS S.R.L. M 2022 04823 548
VINUM PÂNCOTA SRL M 2022 03910 338
VITACEUTICS LDA M 2022 02951 211
VLAD FLORICICA M 2022 04994 582
VLAD FLORICICA M 2022 04995 582
VLAD ION M 2022 03819 326
VOIC GABRIEL M 2022 04014 360
VP PROJECTS ADVISERS SRL M 2022 01107 129
VRACIU MIHAI VLADUT M 2022 05098 598
WATCH ME PRODUCTIONS SRL M 2022 04178 406
WE EAT S.R.L. M 2022 04440 447
WHITE DRESS S.R.L. M 2022 04648 503
WHITESHARK SRL M 2019 08116 21
ZAHARIA GABRIEL - RAZVAN M 2022 04432 446
ZDRANGZBANG FACTORY SRL M 2022 03816 326
ZENTIVA, K.S. M 2022 04839 555
ZEST FOOD SRL M 2021 08773 35

Mărci publicate în BOPI nr. 02/2023
(în ordinea alfabetică a numelui titularului)

685



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.

2. CERERILE DE MARCĂ RESPINSE 
LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

(210) M 2022 00711
(151) 01/02/2022
(732) ESQ CERT RO SRL, STR.

BARIERA VALCII, NR. 139,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ESQ Cert Your
Certification Partner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, albastru inchis,
alb, albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Certificate si diplome tiparite.
35. Analiza sistemelor de management al
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri
privind implementarea de sisteme de
management al calității, publicitate, lucrari de
birou, servicii de intermediere comerciala a
serviciilor de certificare, inclusiv in domeniul
standardelor internationale si nationale de
management, de personal, de produse si de
servicii, servicii de intermediere comerciala
a serviciilor de instruire si a cursurilor de
formare profesionala, inclusiv in domeniul
standardelor internationale si nationale de
management, de personal, de produse si de
servicii, organizarea și managementul afacerilor,
inclusiv administrarea personalului, servicii de
intermediere comerciala in legatura cu sisteme
de certificare de tip iso.
41. Educatie, furnizare de instruire, servicii de
instruire, servicii educaționale și de predare,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor.

───────

(210) M 2022 01489
(151) 25/02/2022
(732) MEDICAL IMAGING &

HEALTHCARE S.R.L., STR.
DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
13-19, CORP C, SC. 1, ET. 5, AP.
20, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

klinic by Dr. Ionescu

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 115
C), gri (Pantone 444 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 01738
(151) 09/03/2022
(732) DENTAL CREATION BY DR

TAREQ HAJAJ SRL, STRADA
IOAN PLAVOSIN, NR. 8 (COLT
CU STR. HORIA, NR.18), ETAJ
1, AP. SAD 05, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Radiologia On
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
examinări medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale de igienă orală,
servicii de furnizare de informații medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii oferite de clinici
dentare.

───────

(210) M 2022 01777
(151) 10/03/2022
(732) BIBI TOURING TOUROPERATOR

S.R.L., STR. DÂMBOVIȚA NR.
33, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Vacanța. Oriunde în România
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de turism pentru organizarea de
călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare.

───────

(210) M 2022 01801
(151) 11/03/2022
(732) GALINDA SPEDITION SRL, STR.

INVINGATORILOR, NR. 1C, BL.
CORP 2, AP. 2, JUDEȚ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

iCargo forwarding

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Sevicii de transport terestru, sevicii de
transport fluvial, sevicii de transport aerian,
sevicii de transport nautic, sevicii de transport
rutier, sevicii de transport aeronautic, sevicii
de transport maritim, organizarea transportului,
logistică de transport, sevicii de transport de
colete, servicii de transport, sevicii de transport
de marfă, servicii de transport feroviar.

───────

(210) M 2022 01895
(151) 16/03/2022
(732) LIFTPARK S.R.L., STRADA

SFANTA TREIME NR. 61, JUD.
NEAMȚ, PODOLENI, 617335,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

SUSJOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de parcare și depozitare de vehicule.

───────
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(210) M 2022 01897
(151) 16/03/2022
(732) AGRESIV MEDIA S.R.L., STRADA

ZAMBILELOR NR. 62-64, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMPLEX SPORTIV
DE NATAȚIE OTOPENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 02.03.05

(591) Culori revendicate:albastru, cyan, roșu,
galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02021
(151) 21/03/2022
(732) CORINA-IOANA STEREA, STR.

FETESTI NR.48C, ET.1 AP.11,
SECTOR 3, BUCURESTI, 104,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU, NR. 27, ETAJ
1, AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
011091, ROMANIA

(540)

PURE SALON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de epilare corporală cu ceară pentru
persoane, analiză cosmetică, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, consultanță în domeniul
cosmeticii, eliminarea celulitei, saloane de
îngrijire a pielii, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de epilare cu laser,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
saună cu infraroșii, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, tratament cosmetic, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii de tratament pentru celulită.

───────

(210) M 2022 02055
(151) 23/03/2022
(732) QIWI ROMANIA SRL, INTRAREA

MURMURULUI, NR. 2-4, ET. 3,
AP. 3C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Start Pay Aproape de tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04;
26.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu
(Pantone151C), albastru
(Pantone7477C)

(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, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive periferice de calculator
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 02235
(151) 30/03/2022
(732) ENERGETICA TOUR SERVICE

SRL, CALEA CĂLĂRAȘILOR,
NR.250, BL.S18, SC.1, AP.5,
CAM 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Vacanța Perfectă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 10.03.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#f7f656), verde (HEX#1D762E),
roșu (HEX#f43657), alb (HEX#f3f6f4)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de câlătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 02264
(151) 31/03/2022
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY

S.R.L., ȘOS. OLTENIȚEI NR.
232, BL. 23, SC. A, ET. 7, AP.
21, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, ȘOS. BUCUREȘTI-
TÂRGOVIȘTE NR. 11A, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 4,
ROMANIA

(540)

RED PRICES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa 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, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, 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),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale.

───────

(210) M 2022 02419
(151) 05/04/2022
(732) DOMENIILE VITICOLE TOHANI

SRL, COMUNA GURA VADULUI,
JUDETUL PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR.1, BL.R10, AP.
27, ET. 7, JUDETUL PRAHOVA,
CAMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DOMENII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2022 02439
(151) 06/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DICAGEL REFLUX
(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
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pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02480
(151) 07/04/2022
(732) ASCDMSS, STR. I.L. CARAGIALE,

NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LIGA PROFESIONISTĂ
DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 02500
(151) 08/04/2022
(732) PARTIDUL UMANIST SOCIAL

(540)

MIȘCAREA UMANISTĂ
(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.

───────

(210) M 2022 02513
(151) 08/04/2022
(732) DIANA ANDRA DURA, STR

RACARI, NR 12A BL 43 SC 1 ET
8 AP 48, BUCURESTI, 031828,
ROMANIA

(540)

DCONTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de contabilitate, servicii de resurse
umane.

───────

(210) M 2022 02618
(151) 12/04/2022
(732) STUDIO PHOTO FAMILY

SRL, BULEVARDUL
CONSTRUCTORILOR NR. 23,
SC. 4, ET. 3, AP. 74, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

(540)

mariusniculae
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii.

───────

LIBERAL, PIAȚA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP D1, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2022 02796
(151) 19/04/2022
(732) IN INIMA CASEI SRL, STR. SOS.

MIHAI BRAVU, NR. 98-106, BL.
D16, SC.4, ET. 8, AP. 160, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Recondiționare Piele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12; 09.01.24

(591) Culori revendicate:gri (HEX #cbc7c4),
maro (HEX #685f5a)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Curățarea articolelor din piele, îndepărtarea
petelor de pe articole din piele, curățare și
reparații de articole din piele.

───────

(210) M 2022 02814
(151) 19/04/2022
(732) IOAN BUGARIU, STR. MARTIR

SPIRU BLĂNARU NR.4, ET.2, AP.9,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
CRISTINA MAVROGHENI, STR.
LAZĂR GHEORGHE NR. 40,
SC.F, ET.1, AP.1, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

Cafă TO GO

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.08; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, 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) M 2022 02985
(151) 28/04/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS.

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

TABARA DE RADIESTEZIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri, tabere sau traininguri
online sau offline, cursuri prin corespondență
și la distanță, cursuri cu prezență fizică,
elaborare și publicare de cărți, cursuri educative,
de dezvoltare și de instruire, organizarea și
coordonarea de forumuri și tabere educaționale
personale, cursuri și cursuri de instruire în
cadrul taberelor educative, servicii educaționale
și de predare, instruire educativă, organizarea
de concursuri, competiții, gale și evenimente
în domeniul educației și divertismentului,
furnizarea de informații în materie de educație,
organizarea de examene pedagogice, cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de tabere și evenimente de
divertisment în scop
educativ, de divertisment și recreațional,
producerea de programe audio/video online,
producție video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online
sau offline, webinarii, furnizarea de programe
tv, nedescărcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), organizare
si sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau în spații publice organizate, servicii
de bibliotecă electronică, servicii de punere
în pagină, altele decât în scopuri publicitare,
publicarea cărților, publicarea online a revistelor,
ziarelor, cărților și jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale și educaționale.

───────

(210) M 2022 03169
(151) 05/05/2022
(732) GABRIELA GHITA, STR.

NUFERILOR NR.185, SAT
TATARANI, JUD. PRAHOVA,
BARCANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DRUMUL TUICII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03215
(151) 06/05/2022
(732) CENTRUL MEDICAL OLTENIA

SRL, STR. EUGENIU CARADA NR.
14, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Centrul Medical OLTENIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 24.01.05; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală.

───────

STR. COMANDOR EUGEN BOTEZ
NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Organizația de Serializare
a Medicamentelor

din România OSMR

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 24.17.02

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

ALEXANDRU D. XENOPOL, NR.4,
AP.2-3, PARTER, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DUATLON BUCUREȘTI
BĂNEASA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități sportive, activități sportive
și culturale, organizarea de activități sportive
și competiții sportive, organizarea de activități
sportive și competiții, activități sportive și de
recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive

(210) M 2022 03217
(151) 06/05/2022
(732) LAURENȚIU TEODOR MIHAI,
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sau competiții, pregătire cu privire la activități
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
furnizare de instalații pentru activități sportive de
recreere, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, furnizare de informații despre
activități sportive.

───────

(210) M 2022 03295
(151) 10/05/2022
(732) UN SITE BUN S.R.L., SOSEAUA

VIRTUTII, NR. 19D, BIROUL A,
ETAJ 4, BUCURESTI, 060782,
ROMANIA

(540)

alomaria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de cluburi pentru intâlniri (servicii
matrimoniale), consultanță în domeniul relațiilor
personale, îndrumare și consiliere matrimonială,
servicii de aranjare a întâlnirilor, însoțire în
societate (persoane de companie), servicii
de rețele de socializare on-line, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale,
servicii pe internet de întâlniri, servicii pe internet
de prezentări personale, servicii pe internet
de găsirea partenerului, servicii oferite de
agenții pentru organizarea de întâlniri personale,
servicii matrimoniale furnizate prin rețele sociale,
servicii de întâlniri prin video, servicii de
întâlniri prin intermediul calculatorului, servicii de
prezentare personală prin calculator, servicii de
găsire a perechii, agenții matrimoniale, agenții
matrimoniale, agenții de întâlniri.

───────

(210) M 2022 03364
(151) 13/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEOORGE

COSBUC, NR. 25 A, AP.50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Academia de e-Commerce
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri de instruire online,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, organizare de webinare,
producție de materiale video, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, furnizare de
cursuri educaționale, furnizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
furnizarea de instruire online, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în materie
de afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri, organizare
de conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizarea de conferințe în domeniul
comerțului, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor.

───────

(210) M 2022 03599
(151) 23/05/2022
(732) CATERING EVENTS & LOGISTICS

SRL, STR. SOS. OLTENITEI, NR.
15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2, AP.16,
JUD. ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

VIN DE SPRITZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
35.  Publicitate şi afaceri (comerţ en gros şi
en detail), servicii de exploatare a reţelelor de
magazine, servicii de agenţii de import- export.

───────
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(210) M 2022 03645
(151) 25/05/2022
(732) KIWI FINANCE SRL, B-DUL

CAROL I NR. 64, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 02095, ROMANIA

(540)

Index Imobiliar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03654
(151) 25/05/2022
(732) LANIENA SRL, STR. BARAJULUI,

NR. 5, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Transylvanian
Gourmet By Petry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,

faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03805
(151) 31/05/2022
(732) ACVARISTICA PAS CU PAS SRL,

BDUL. DACIA NR. 94, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACVARISTICA PAS CU PAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv online
prin internet, rețele de socializare sau prin
intermediul unui site web sau platforme media
proprii sau terțe, publicitate pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de acvaristică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu servicii de acvaristică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ziare, reviste, cărți electronice,
casete video și CD înregistrate, articole în format
electronic, publicații electronice descărcabile,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială și

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA
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───────

(210) M 2022 03812
(151) 31/05/2022
(732) CORINA-IOANA STEREA, STR.

FETESTI NR.48C, ET.1 AP.11,
SECTOR 3, BUCURESTI, 104,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., IOAN BIANU 27, ETAJ 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
ROMANIA

(540)

Eu sunt ANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de ateliere recreative, ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare
de ateliere și seminare, coordonare de
ateliere de pregătire profesională, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, rezervare de bilete
la evenimente culturale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,

de divertisment și sportiv, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.

───────

(210) M 2022 03858
(151) 02/06/2022
(732) IONUT BARBU, ALEEA BORCEA

NR. 8, BL. 14, SC. B, ET. 1, AP.
42, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COLARGOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă, produse cosmetice,
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.

───────

(210) M 2022 03880
(151) 03/06/2022
(732) MEDEVA FINTECH S.A., BD

UNIRII, NR. 72, BLOC J3C,
TRONSON 2, ETAJ 5, SPATIU 504,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030836,
ROMANIA

(540)

Social.Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de plată prin comerţ electronic,
oferirea de informaţii financiare, strângerea
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consultanță pentru consumatori în legătură cu
acvaristica, cu serviciile prestate proprii sau ale
terților, precum și cu produsele comercializate,
servicii publicitare privind publicațiile electronice,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, organizare
pentru dispunerea de spațiu publicitar în
publicații electronice online, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, bloguri, publicații
editoriale online, ziare și reviste, abonamente la
ziare, reviste și publicații, inclusiv electronice,
organizare de abonamente la mijloace de
informare pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de intermediere comercială, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
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de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, sponsorizare financiară, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, servicii financiare, transfer electronic de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
de plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie.

───────

SRL, STR. CONSTANTIN
DOBROGEANU GHEREA NR.
64, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Aparthotel Bucuresti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(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.

───────

(210) M 2022 04261
(151) 21/06/2022
(732) INDUSTRIAL STEEL WIRES

CAMPIA TURZII SRL, STR.
LAMINORISTILOR, NR. 145,
JUDEȚ CLUJ, CAMPIA TURZII,
405100, CLUJ, ROMANIA

(540)

CUIE faine

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Mici articole de fierărie.
───────

(210) M 2022 04274
(151) 21/06/2022
(732) INCASO SRL, CALEA IESILOR,

NR.10, CHISINAU, MD-2069,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU NR.6, AP.110,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

INFODEBIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, aplicații software inregistrate sau
descarcabile, aplicații mobile, inregistrate sau
descarcabile.
35. Furnizarea de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizarea de informații și
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asistență comerciale pentru consumatori,
stabilirea unui abonament la un pachet
media de informații pentru terti, realizare de
abonamente la pachete de informații, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de rapoarte privind
informațiile contabile, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
obținerea de informații comerciale, colectare de
informații comerciale, compilare de informații
comerciale, colectarea de informații de afaceri,
colectarea de informații pentru afaceri, compilare
de informații despre societăți, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, servicii de
informații statistice în afaceri, furnizare de
informații statistice de afaceri, compilare de
informații în registre computerizate, ținere a unui
registru cu informații, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, elaborare
de informații statistice în domeniul afacerilor,
actualizare și administrare de informații în
registre, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, compilare și
sistematizare a informațiilor utilizate în transmisii
electronice, compilarea și sistematizarea de
informații în baze de date computerizate,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
statutul societăților, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
informații comerciale, informații pentru afaceri,
agenții de informații comerciale, informații și
investigații comerciale, servicii de informații
comerciale, furnizarea de informații comerciale,
furnizare de informații comerciale, difuzare
de informații comerciale, analiza informațiilor
de afaceri, furnizare de informații privind
afacerile, furnizare de informații de afaceri,
furnizarea de informații comerciale asistate de
calculator, difuzare de informații de afaceri,
furnizare de informații comerciale (afaceri),

servicii de informații comerciale computerizate,
furnizare de informații comerciale computerizate,
informații în materie de afaceri, cercetare de
informații de afaceri, căutări privind informațiile
despre companie, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații comerciale, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, compilare
și furnizare de informații statistice și de
informații privind prețurile comerciale, furnizare
de informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații cu caracter comercial, furnizare de
informații privind schimburile comerciale, servicii
de informații comerciale, prin internet, studii
de cercetare privind informațiile comerciale,
furnizare de informații despre studii de
piață, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, servicii
de informații economice în scop comercial,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
colectarea de informații privind studiile de
piață, furnizare de informații comerciale despre
societăți comerciale, furnizare de informații cu
privire la întreprinderi și informații cu caracter
comercial prin rețele informatice globale, servicii
de informații de piață privind rapoartele
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații computerizate referitoare
la registre comerciale, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, furnizare
de informații cu privire la prelucrarea de
date, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, pregătire și compilare de
rapoarte și informații de afaceri și comerciale,
servicii de informații comerciale furnizate prin
accesul la bază de date computerizată, furnizare
de informații privind activitățile comerciale prin
intermediul bazelor de date computerizate,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
oferire de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, servicii
oferite de birouri de credit, evaluare financiară,
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servicii de evaluare, evaluare financiară și
rapoarte de credit, servicii de informare privind
evaluarea financiară a întreprinderii, evaluarea
datelor ale birourilor de credit, evaluare a
solvabilității companiilor și a persoanelor fizice,
servicii financiare de credit scoring, servicii
de creditare, recuperarea creanțelor, finanțare
de creanțe, reclamarea creanțelor neîncasate,
organizare de recuperare de creanțe, agenții
de colectare de creanțe, colectarea creanțelor
la nivel național, agenții de încasare a
creanțelor, agenții de recuperare a creanțelor,
servicii de recuperare a creanțelor, achiziție
și transfer de creanțe monetare, servicii ale
agențiilor pentru recuperarea creanțelor, servicii
electronice de colectare a creanțelor, servicii
juridice computerizate de colectare de creanțe,
servicii de agenții de recuperare de creanțe,
agenții de colectare și recuperare a creanțelor,
agenții de recuperare și de colectare a
creanțelor, consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe.

───────

(210) M 2022 04353
(151) 23/06/2022
(732) ASOCIATIA NATURA VIE,

STR.PRINCIPALA, NR. 156,
CIURCEA, 407225, CLUJ,
ROMANIA

(540)

www.e-natura.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04420
(151) 28/06/2022
(732) SC MOTOMOBILE HUB SRL,

ȘOS. VIRTUȚII NR. 19D, BIROUL
B, ETAJ 4, JUD. DAMBOVIȚA,
BUCUREȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

e-Store
(511) 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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2022 04492
(151) 30/06/2022
(732) SC LUX AUTO SRL, STR.

PROGRESULUI, NR. 6, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710005,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

LUX AUTO ENERGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Panouri solare pentru producerea energiei
electrice.
40. Producerea energiei.

───────

(210) M 2022 04568
(151) 13/07/2022
(732) COMPASS DESIGN &

MANAGEMENT SRL, STR.
ALEXANDRU PHILIPPIDE NR.
7, MANSARDA, CAMERA 9,
APT. 2,SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

la sculărie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX A785D1),
roz (HEX FA9EA1, HEX FF9AC9, HEX
FFDBDB, HEX Df0073, HEX 990158)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Vafe, gofre, gofre de ciocolată, patiserie,
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu ciocolată,
deserturi preparate, produse de patiserie
conținând creme, specialități de patiserie, rulouri,

pateuri, produse de patiserie aromate, prăjituri,
tarte, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie învelite în ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, publicitate,
servicii de comenzi online.
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de produse de patiserie, servicii furnizate în
legătură cu prepararea de produse de cofetărie,
servicii de bufet pentru gustări, decorare de
alimente, locație tip cofetărie, locație tip patiserie.

───────

(210) M 2022 04853
(151) 15/07/2022
(732) DETAILING NUTS S.R.L., BD.

TIMIȘOARA NR. 43A, BL. 33, SC.
1, ET. 7, AP. 31, CAM 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061314, ROMANIA

(540)

VICTOR DETAILING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.
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(210) M 2022 04854
(151) 15/07/2022
(732) DETAILING NUTS S.R.L., BD

TIMIȘOARA NR. 43A, BL. 33, SC.
1, ET. 7 AP. 31, CAM 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061314, ROMANIA

(540)

BOGDAN DETAILING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 02/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2022 00711
01/02/2022 ESQ CERT RO SRL ESQ Cert Your Certification

Partner
745

2 M 2022 01489
25/02/2022 MEDICAL IMAGING &

HEALTHCARE S.R.L.
klinic by Dr. Ionescu 745

3 M 2022 01738
09/03/2022 DENTAL CREATION BY DR

TAREQ HAJAJ SRL
Radiologia On 745

4 M 2022 01777
10/03/2022 BIBI TOURING

TOUROPERATOR S.R.L.
Vacanța. Oriunde în România 746

5 M 2022 01801 11/03/2022 GALINDA SPEDITION SRL iCargo forwarding 746
6 M 2022 01895 16/03/2022 LIFTPARK S.R.L. SUSJOS 746

7 M 2022 01897
16/03/2022 AGRESIV MEDIA S.R.L. COMPLEX SPORTIV DE

NATAȚIE OTOPENI
747

8 M 2022 02021 21/03/2022 CORINA-IOANA STEREA PURE SALON 747
9 M 2022 02055 23/03/2022 QIWI ROMANIA SRL Start Pay Aproape de tine 747

10 M 2022 02235
30/03/2022 ENERGETICA TOUR

SERVICE SRL
Vacanța Perfectă 748

11 M 2022 02264
31/03/2022 CREATIVE MEDIA AGENCY

S.R.L.
RED PRICES 748

12 M 2022 02419
05/04/2022 DOMENIILE VITICOLE

TOHANI SRL
DOMENII 749

13 M 2022 02439 06/04/2022 AC HELCOR SRL DICAGEL REFLUX 749

14 M 2022 02480
07/04/2022 ASCDMSS LIGA PROFESIONISTĂ DE

HOCHEI PE GHEAŢĂ
750

15 M 2022 02500
08/04/2022 PARTIDUL UMANIST

SOCIAL LIBERAL
MIȘCAREA UMANISTĂ 750

16 M 2022 02513 08/04/2022 DIANA ANDRA DURA DCONTA 750

17 M 2022 02618
12/04/2022 STUDIO PHOTO FAMILY

SRL
mariusniculae 750

18 M 2022 02796 19/04/2022 IN INIMA CASEI SRL Recondiționare Piele 751

19 M 2022 02814
19/04/2022 IOAN BUGARIU

CRISTINA MAVROGHENI
Cafă TO GO 751

20 M 2022 02985 28/04/2022 ALEXANDRU RADUCANU TABARA DE RADIESTEZIE 752
21 M 2022 03169 05/05/2022 GABRIELA GHITA DRUMUL TUICII 752

22 M 2022 03215
06/05/2022 CENTRUL MEDICAL

OLTENIA SRL
Centrul Medical OLTENIA 753

23 M 2022 03217 06/05/2022 LAURENȚIU TEODOR MIHAI Organizația de Serializare a
Medicamentelor din România
OSMR

753

24 M 2022 03223
06/05/2022 ADRIAN GRIGORIU DUATLON BUCUREȘTI

BĂNEASA
753

25 M 2022 03295 10/05/2022 UN SITE BUN S.R.L. alomaria 754
26 M 2022 03364 13/05/2022 SC SILKWEB SA Academia de e-Commerce 754

27 M 2022 03599
23/05/2022 CATERING EVENTS &

LOGISTICS SRL
VIN DE SPRITZ 754

28 M 2022 03645 25/05/2022 KIWI FINANCE SRL Index Imobiliar 755
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

29 M 2022 03654
25/05/2022 LANIENA SRL Transylvanian Gourmet By

Petry
755

30 M 2022 03805
31/05/2022 ACVARISTICA PAS CU PAS

SRL
ACVARISTICA PAS CU PAS 755

31 M 2022 03812 31/05/2022 CORINA-IOANA STEREA Eu sunt ANA 756
32 M 2022 03858 02/06/2022 IONUT BARBU COLARGOL 756
33 M 2022 03880 03/06/2022 MEDEVA FINTECH S.A. Social.Bank 756

34 M 2022 03996
08/06/2022 SC MY HOTEL

APARTMENTS SRL
Aparthotel Bucuresti 757

35 M 2022 04261
21/06/2022 INDUSTRIAL STEEL WIRES

CAMPIA TURZII SRL
CUIE faine 757

36 M 2022 04274 21/06/2022 INCASO SRL INFODEBIT 757
37 M 2022 04353 23/06/2022 ASOCIATIA NATURA VIE www.e-natura.ro 759
38 M 2022 04420 28/06/2022 SC MOTOMOBILE HUB SRL e-Store 759
39 M 2022 04492 30/06/2022 SC LUX AUTO SRL LUX AUTO ENERGY 760

40 M 2022 04568
13/07/2022 COMPASS DESIGN &

MANAGEMENT SRL
la sculărie 760

41 M 2022 04853 15/07/2022 DETAILING NUTS S.R.L. VICTOR DETAILING 760
42 M 2022 04854 15/07/2022 DETAILING NUTS S.R.L. BOGDAN DETAILING 761
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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

3. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

127229 M 2013
00249/
17/01/2013

Pizza Marina Pizza Marina

M 2022
08180/
11/11/2022

JARomania Member of JA Worldwide JARomania Member of JA Worldwide
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MODIFICĂRI NUME TITULAR 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

000177
012800

CMB S.C. ENERGROM S.A.,
STR. CALEA VITAN
NR.117, BL.V21A, SC.3,
AP.69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031283,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. ENERGROM S.A.,
SPLAIUL UNIRII NR. 16,
CAMERELE 109-110, ET.
1, SECT. 4, BUCURESTI,
BUCUREŞTI, 040035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/1993

000177
012800

CMB S.C. ENERGROM S.A.,
SPLAIUL UNIRII NR. 16,
CAMERELE 109-110, ET.
1, SECT. 4, BUCURESTI,
BUCUREŞTI, 040035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ENERGROM S.R.L.,
SPLAIUL UNIRII NR. 16,
CAMERELE 109-110, ET.
1, SECT. 4, BUCURESTI,
BUCUREŞTI, 040035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/1993

005945
007959

Sumitomo Chemical
Co., Ltd, 27-1,
SHINKAWA 2-CHOME,
CHOU-KU, TOKYO,
104-8260, JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED,
27-1, SHINKAWA 2-
CHOME, CHOU-KU,
TOKYO, 104-8260,
JAPONIA

09/1996

026403
018877

10/1995

028262
008439

SUMITOMO Sumitomo Chemical
Co., Ltd, 2- 7-1,
NIHONBASHI, CHOU-
KU, TOKYO, 103-6020,
JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED,
2- 7-1, NIHONBASHI,
CHOU-KU, TOKYO,
103-6020, JAPONIA

02/1998

028717
024337

FEDERAL MOGUL
CORPORATION, 26555
NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1996

028718
024338

FEDERAL MOGUL FEDERAL MOGUL
CORPORATION, 26555
NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

FEDERAL- MOGUL LLC,
26555 NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1996

BRACH'S FERRARA PAN CANDY
CO., Inc., ONE TOWER
LANE SUITE 2700,
OAKBROOK TERRACE,
60181, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FERRARA CANDY
COMPANY, ONE TOWER
LANE SUITE 2700,
OAKBROOK TERRACE,
60181, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FEDERAL-MOGUL LLC,
26555 NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

029516
021631

ARKO EVYAP SABUN, YAG,
GLISERIN VE TICARET
ANONIM SIRKETI,
AYAZAGA, CENDERE
YOLU 10, 80670
LEVENT, ISTANBUL,
TURCIA, TURCIA

EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, AYAZAGA,
CENDERE YOLU
10, 80670 LEVENT,
ISTANBUL, TURCIA,
TURCIA

02/1997

M 2002
04281
052174

P POLTEKS SC OYAL POLTEKS
SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 941, JUD.
PRAHOVA, COMUNA
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC POLTEKS SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
COMUNA FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

02/2003

M 2002
05526
053849

07/2003

M 2002
05528
055057

10/2003

M 2003
00163
054765

WOODS FLOWERS KOZMO INDUSTRY
AND FOREIGN TRADE
LTD, ATATURK SAN.
BOLGESI ENYAP FAB.
ASAGSI HADIMKOY,
ISTAMBUL, TURCIA

KOZMO KIMYA
SAN.VE DIS TICARET
LTD.STI., ATATURK SAN.
BOLGESI ENYAP FAB.
ASAGSI HADIMKOY,
ISTAMBUL, TURCIA

10/2003

M 2003
02862
057532

BIOMILK SC BIOMILK SRL, NR.
1, JUD. ALBA, LOPADEA
NOUĂ, 3331, ROMANIA

SIPMILK FARM S.R.L.,
NR. 1, JUD. ALBA,
LOPADEA NOUĂ, 3331,
ROMANIA

03/2004

M 2004
10780
065026

ARKO EVYAP SABUN YAG
GLISERIN SAN VE
TIC AS, AYAZAGA
CENDERE YOLU NR.10
LEVENT, ISTANBUL,
34396, TURCIA

EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, AYAZAGA
CENDERE YOLU NR.10
LEVENT, ISTANBUL,
34396, TURCIA

06/2005

CJ CASTEL JIDVEI JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

JIDVEI S.R.L., STR.
GĂRII NR. 45, SAT.
JIDVEI, COM. JIDVEI,
JUD. ALBA, ALBA,
ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

JIDVEI S.R.L., STR.
GĂRII NR. 45, SAT.
JIDVEI, COM. JIDVEI,
JUD. ALBA, ALBA,
ROMANIA

JIDVEI 
CETATEA DE BALTA
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Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2004
10919
066984

KGUARD SC UTI FACILITY
MANAGEMENT SA,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, ET. 2, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

UTI CONSTRUCTION
AND FACILITY
MANAGEMENT S.A.,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, ET. 2, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

10/2005

M 2005
06802
070361

GREENFIBER INTERNA
TIONAL

SC GREENFIBER
INTERNATIONAL SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR. 17, PAVILION
BIROURI, BUZĂU,
120224, BUZĂU,
ROMANIA

GREENTECH S.A.,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR. 17, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

03/2006

M 2009
09108
107931

DISTILLING HERITAGE SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

08/2010

M 2009
09109
107932

DISTILLING HERITAGE
SINCE 1789

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER
DISTILLERIES 1789
S.R.L., SAT PLEAŞA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BUCOV,
107113, PRAHOVA,
ROMANIA

08/2010

M 2012
03203
121775

MIHAELA-VENORIA
PROICEA, INT.
PATRULEI NR. 8, AP. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
04371
122387

BOOKLETTA RUSANDA COJOCARU,
STR. ALEEA MIZIL NR.
9, BL. A, ET. 6, AP. 47,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RUSANDA DAVIDEANU,
STR. ALEEA MIZIL NR.
9, BL. A, ET. 6, AP. 47,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
07148
145450

11/2016PERLA TRANSILVANIEI JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

JIDVEI S.R.L., STR.
GĂRII NR. 45, SAT.
JIDVEI, COM. JIDVEI,
JUD. ALBA, ALBA,
ROMANIA

Bio Ortoclinic 
Tratamentul durerilor 
de spate
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M 2012
07166
123910

SC POWERSCREEN
CORPORATION SRL, B-
DUL PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU NR. 55,
BL. M1, SC. D, ET. 9,
AP. 160, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030446,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CTE SOLUTION -
UTILAJE SPECIALIZATE
SRL, SOS. BUCUREȘTI
NR. 34 SAT
CIOROGÂRLA, COM.
CIOROGÂRLA, ILFOV,
030446, ILFOV,
ROMANIA

05/2013

M 2013
00761
125093

SLIK EMR DAR DOKUMA
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI SRL,
STR. FERMEI NR. 2,
JUD. ILFOV, SĂFTICA,
ILFOV, ROMANIA

NEXT METAL
AKSESUAR SANAYI
VE TICARET ANONIM
SIRKETI TURCIA
SUCURSALA SĂFTICA,
STR. FERMEI NR. 2,
JUD. ILFOV, SĂFTICA,
ILFOV, ROMANIA

08/2013

M 2013
03145
126889

SC EXONIA HOLDING
SA, BDUL. POITIERS
NR. 11A, JUDEŢUL IAŞI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

SC EXONIA HOLDING
SRL, BDUL. POITIERS
NR. 11A, JUDEŢUL IAŞI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

11/2013

M 2013
03213
126663

POINT ZERO S.C. DECOR FLOOR
CEE S.R.L., BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR.
69, CAMERELE 2 ŞI 3,
AP. II, JUDEŢ MUREŞ,
TĂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

WEMAT GLOBAL S.R.L.,
BULEVARDUL DIMITRIE
POMPEIU, NR. 5 - 7,
CLĂDIREA C (HBC2),
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
03791
126920

TORKET SC ROMCHIM PROTECT
SA, SAT FILIPESTI NR.
340 A, JUD. BACAU,
COMUNA FILIPESTI,
BACĂU, ROMANIA

ROMCHIM PROTECT
S.R.L., SAT FILIPESTI
NR. 340 A, JUD. BACAU,
COMUNA FILIPESTI,
BACĂU, ROMANIA

11/2013

M 2013
05350
129501

SINAPSIS ROZICA HORTENZIA
IVANCIUC, STR.
GOSPODARILOR NR.
13, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ROZICA HORTENZIA
NIMARĂ, STR.
GOSPODARILOR NR.
13, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

04/2014

M 2015
02403
138528

MUSAT & PARTNERS CABINET DE
AVOCATURA MUŞAT
ALINA FLORINA,
STR. EUGENIU DE
SAVOYA NR. 22, ET. 1,
AP. 7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

CABINET DE
AVOCATURA MUŞAT
ŞI ASOCIAŢII SCA,
STR. EUGENIU DE
SAVOYA NR. 22, ET. 1,
AP. 7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

10/2015

EXONIA AMBALAJE 
REMARCABILE

POWERSCREEN 
CORPORATION
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M 2016
06630
147846

03/2017

M 2016
06630
147846

03/2017

M 2016
06631
150547

M 2016
06631
150547

M 2016
06632
147847

03/2017

VERTIV CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH
BUILDING, BEVERLY
HILLS, CA 90210,
STATELE UNITE
ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

VERTIV Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

V CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH
BUILDING, BEVERLY
HILLS, CA 90210,
STATELE UNITE
ALE AMERICII, 
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

V Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

VERTIV CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH
BUILDING, BEVERLY
HILLS, CA 90210,
STATELE UNITE
ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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M 2016
06632
147847

03/2017

M 2018
00106
155691

RIFT Facebook Tehnologies,
LLC, 1601 WILLOW
ROAD,MENLO PARK,
CALIFORNIA 94025,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Meta Platforms
Technologies, LLC, 1601
WILLOW ROAD,MENLO
PARK, CALIFORNIA
94025, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

07/2018

M 2020
03454
183052

ZHEJIANG LINGDI
DIGITAL TECHNOLOGY,
CO., LTD., 13 FLOOR,
7 BLOCK, 7001
ZHONGCHUN ROAD,
MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA

06/2022

M 2022
03009

Happy Veggie LAURENTIU SRL,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI-
URZICENI NR. 16,
STANDUL NR. 154,
PAVILION P6, JUDEȚUL
ILFOV, IN INCINTA
EXPO MARKET
DORALY SRL, COMUNA
AFUMATI, 071160,
ILFOV, ROMANIA

AGRO HAPPY VEGGIE
S.R.L., ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, STANDUL NR.
154, PAVILION P6,
JUDEȚUL ILFOV, IN
INCINTA EXPO MARKET
DORALY SRL, COMUNA
AFUMATI, 071160,
ILFOV, ROMANIA

VERTIV Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Style3D SHANGHAI LINGDI
DIGITAL TECHNOLOGY,
CO., LTD., 13 FLOOR,
7 BLOCK, 7001
ZHONGCHUN ROAD,
MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

005973
008039

07/1996

013135
003135

FERODO FEDERAL-MOGUL
FRICTION PRODUCTS
LIMITED, MANCHESTER
INTERNATIONAL
OFFICE CENTRE, STYAL
ROAD, MANCHESTER,
M 22 5TN, MAREA
BRITANIE

11/1996

026403
018877

10/1995

028648
021393

PROLIANT HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
DEVELOPMENT
LP, 11445 COMPAQ
CENTER DRIVE WEST,
HOUSTON, TEXAS
77070, STATELE UNITE
ALE AMERICII

HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
DEVELOPMENT LP,
1701 EAST MOSSY
OAKS ROAD, SPRING,
TX, 77389, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/1996

028717
024337

11/1996

028718
024338

FEDERAL MOGUL FEDERAL- MOGUL LLC,
26555 NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

FEDERAL- MOGUL LLC,
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,
WILMINGTON, DE
19808, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1996

DALTOCEL HUNTSMAN
INTERNATIONAL LLC,
500 HUNTSMAN WAY,
SALT LAKE CITY, 84108,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

HUNTSMAN
INTERNATIONAL LLC,
10003 WOODLOCH
FOREST DRIVE THE
WOODLANDS 77380,
TX, US, STATELE UNITE
ALE AMERICII

FEDERAL-MOGUL
FRICTION PRODUCTS
LIMITED, S4C
BUILDING, PARC TY
GLAS, LLANISHEN,
CARDIFF, WALES
CF14 5DU, MAREA
BRITANIE

FERRARA CANDY
COMPANY, 404 W.
HARRISON STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
60607, STATELE UNITE
ALE AMERICII,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRACH'S FERRARA CANDY
COMPANY, ONE TOWER
LANE SUITE 2700,
OAKBROOK TERRACE,
60181, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FEDERAL-MOGUL LLC,
26555 NORTHWESTERN
HIGHWAY,
SOUTHFIELD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

FEDERAL-MOGUL LLC ,
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,
WILMINGTON, DE
19808, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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028755
022794

EVERYDAY BY MEGA MEGA DISPOSABLES
SA, DEKELIAS AVE.
114, AHARNES, 136 71,
GRECIA

11/1996

029516
021631

ARKO EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, AYAZAGA,
CENDERE YOLU
10, 80670 LEVENT,
ISTANBUL, TURCIA

EVYAP SABUN
YAĞ GLISERIN
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI,
AYAZAGA MAHALLESI,
KEMERBURGAZ
CADDESI, NO: 1
SARIYER, ISTANBUL,
TURCIA

02/1997

029516
021631

ARKO EVYAP SABUN
YAĞ GLISERIN
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI,
AYAZAGA MAHALLESI,
KEMERBURGAZ
CADDESI, NO: 1
SARIYER, ISTANBUL,
TURCIA

EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, ISTANBUL
DERI ORGANIZE SANAYI
BOLGESI, GUDERI
CADDESI, NO: 1, X-I
OZEL PARSEL TUZLA,
ISTANBUL, TURCIA

02/1997

045690
033475

SUDAFED CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

09/1999

045856
034901

ACTIFED CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
SWITZERLAND, 6300
ZUG, ELVEȚIA

12/1999

047367
034308

CALPOL CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
SWITZERLAND, 6300
ZUG, ELVEȚIA

10/1999

047368
034309

CALGEL CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
SWITZERLAND, 6300
ZUG, ELVEȚIA

10/1999

M 2002
04941
052952

LANE 4 GLOBAL ESPRIT INC,
3RD FLOOR, NO. 506
YUEN SHAN ROAD,
CHUNG HO CITY, TAIPEI
HSIEN, TAIWAN, CHINA

GLOBAL ESPRIT INC,
3RD FLOOR, NO. 506
YUEN SHAN ROAD,
CHUNG HO CITY, NEW
TAIPEI CITY, TAIWAN,
CHINA

04/2003

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

MEGA DISPOSABLES
SA, 148 DEKELIAS
STREET, AHARNES 136
78, GRECIA
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M 2002
05986
053359

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2003

M 2002
06556
053607

LUDO SC D TOYS SRL, STR.
VULTURILOR NR. 9,
JUD. COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520004,
COVASNA, ROMANIA

06/2003

M 2002
06762
053635

Benihana Holdings
Pte.Ltd., 80 ROBINSON
ROAD, #02-00,
SINGAPORE 068898,
SINGAPORE

06/2003

M 2003
00163
054765

WOODS FLOWERS KOZMO KIMYA
SAN.VE DIS TICARET
LTD.STI., ATATURK SAN.
BOLGESI ENYAP FAB.
ASAGSI HADIMKOY,
ISTAMBUL, TURCIA

10/2003

M 2003
00642
054708

CONOCOPHILLIPS
COMPANY, 600 NORTH
DAIRY ASHFORD,
HOUSTON, TX 77079,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CONOCOPHILLIPS
COMPANY, 925
N.ELDRIDGE PARKWAY,
HOUSTON, HOUSTON,
TX 777079, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

09/2003

M 2003
00793
054253

GENERAL SECURITY SC GENERAL
SECURITY SRL, STR.
AVRAM IANCU NR. 36/2,
CLUJ NAPOCA, 3400,
CLUJ, ROMANIA

SC GENERAL
SECURITY SRL,
PIAȚA 1 MAI, NR. 4-5,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

08/2003

M 2003
00902
054499

RUBY TUESDAY RTBD, LLC, 333
EAST BROADWAY,
MARYVILLE, TN 37804,
TENNESSEE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

RTBD, LLC, 216 EAST
CHURCH AVENUE,
MARYVILLE, TN 37804,
TENNESSEE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2003

KOZMO KIMYA SAN.VE
DIS TICARET LTD.STI.,
VELIMEŞE ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 212.
SOK. NO 1/1 ERGENE/
TEKIRDAĞ, TURKEY,
TURCIA

GRUP BANCA 
COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ

SC D TOYS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR,
NR. 2, JUD. COVASNA,
SF. GHEORGHE, 520077,
COVASNA, ROMANIA

Benihana Holdings
Pte.Ltd., 10 ANSON
ROAD, 33-07/08
INTERNATIONAL PLAZA,
SINGAPORE 079903
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M 2003
01019
054904

SIM SIMULTAN SC SIMULTAN SRL,
STR. STADIONULUI NR.
1, JUD. TIMIŞ, COMUNA
FAGET, 01861, TIMIȘ,
ROMANIA

SC SIMULTAN SRL,
SAT SĂNANDREI,
DJ 692 (TIMIŞOARA-
SĂNANDREI), KM 2,4
STÂNGA 500 M, PE
PARTEA DREAPTĂ,
JUD. TIMIŞ, COMUNA
SĂNANDREI, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2003

M 2003
01568
069397

METALLICA METALLICA A
CALIFORNIA GENERAL
PARNERSHIP, C/O
WG&S, LLP 10990
WILSHIRE BLVD, 8TH
FLOOR, LOS ANGELES,
90024, STATELE UNITE
ALE AMERICII

METALLICA A
CALIFORNIA GENERAL
PARNERSHIP, C/O
GELFAND, RENNERT
& FELDMAN, 1980
CENTURY PARK EAST,
SUITE 1600, LOS
ANGELES, CALIFORNIA
90067, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2006

M 2004
08147
063813

ALBINUTA SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2005

M 2004
08148
064529

ALBINUŢA SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

05/2005

M 2004
09681
063854

ALBINUTA SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM
FOOD SRL, ALEEA
AMICITIEI,NR.1,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

03/2005

M 2004
10504
065040

PANTERA GUARD SC PANTERA GUARD
SRL, STR. SOLDAT
MODORAN ENE, NR.11,
BL.M162, SC.1, ET. 2,
AP.13, SECTORUL 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC PANTERA GUARD
SRL, STRADA
TÂRGULUI 150B,
SAT PRODULEȘTI,
COMUNA PRODULEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

06/2005

M 2004
10780
065026

ARKO EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, AYAZAGA
CENDERE YOLU NR.10
LEVENT, ISTANBUL,
34396, TURCIA

EVYAP SABUN
YAĞ GLISERIN
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI,
AYAZAGA MAHALLESI,
KEMERBURGAZ
CADDESI, NO: 1
SARRIYER, ISTANBUL,
TURCIA

06/2005
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M 2004
10780
065026

ARKO EVYAP SABUN
YAĞ GLISERIN
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI,
AYAZAGA MAHALLESI,
KEMERBURGAZ
CADDESI, NO: 1
SARIYER, ISTANBUL,
TURCIA

EVYAP SABUN YAĞ
GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, ISTANBUL
DERI ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI, GUDERI
CADDESI, NO: 1, X-L
OZEL PARSEL TUZLA,
ISTANBUL, TURCIA

06/2005

M 2004
10919
066984

KGUARD UTI CONSTRUCTION
AND FACILITY
MANAGEMENT S.A.,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, ET. 2, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

UTI CONSTRUCTION
AND FACILITY
MANAGEMENT S.A.,
STR. CERNĂUŢI NR.
27B, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2005

M 2005
04061
072111

DOKTOR MOM CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
LANDIS + GYR-
STRASSE 1, ZUG, 6300,
ELVEȚIA

CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

06/2006

M 2005
04516
072112

DOKTOR MOM CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
LANDIS + GYR-
STRASSE 1, ZUG, 6300,
ELVEȚIA

CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

06/2006

M 2005
11408
073180

TACHE IULIAN MIHAI,
STR. BERVENI, NR. 103,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2006

M 2006
02219
079324

PROXI SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

05/2007

M 2006
02220
079237

PROXY SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

05/2007

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

H2O SPORT TACHE IULIAN
MIHAI, STR. AV. AL.
ŞERBĂNESCU NR.
19, BL. 7L, SC. 1, ET.1, 
AP. 6, SECTOR1, 
BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2006
07840
079704

DELICIOUS SUBURBAN
PUBLICATIONS PTY
LIMITED, 170 BOURKE
ROAD, ALEXANDRIA,
NSW 2015, AUSTRALIA

SUBURBAN
PUBLICATIONS PTY
LIMITED, 2 HOLT
STREET, NEW SOUTH
WALES, SURRY HILLS,
NSW 2010, AUSTRALIA

05/2007

M 2006
07840
079704

DELICIOUS GENERAL
NEWSPAPERS PTY
LIMITED, 170 BOURKE
ROAD, ALEXANDRIA,
NSW 2015, AUSTRALIA

05/2007

M 2006
07840
079704

DELICIOUS DOUBLE BAY
NEWSPAPERS PTY
LIMITED, 170 BOURKE
ROAD, ALEXANDRIA,
NSW 2015, AUSTRALIA

DOUBLE BAY
NEWSPAPERS PTY
LIMITED, 2 HOLT
STREET, NEW SOUTH
WALES, SURRY HILLS,
NSW 2010, AUSTRALIA

05/2007

M 2007
02933
084862

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2007

M 2007
07351
087747

VADUL LAPTELUI PROFI ROM FOOD SRL,
STRADA CALEA SEVER
BOCU, NR.32, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2008

M 2007
08401
089102

XPAN OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2008

M 2009
00886
100507

LE PETIT MARSEILLAIS CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

05/2009

M 2009
00888
100508

LE PETIT MARSEILLAIS CILAG GmbH
International, LANDIS+
GYR-STRASSE 1, ZUG,
CH 6300, ELVEȚIA

CILAG GmbH
International,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

05/2009

ZENTYSS BRINGING 
COMFORT

GENERAL
NEWSPAPERS PTY
LIMITED, 2 HOLT
STREET, NEW SOUTH
WALES, SURRY HILLS,
NSW 2010, AUSTRALIA

732



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2010
00082
107293

RECETTES MEDITERRA
NEENNES

CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
LANDIS & GYR
STRASSE 1, ZUG,
CH-6300, ELVEȚIA

CILAG GMBH
INTERNATIONAL,
GUBELSTRASSE 36,
6300 ZUG, ELVEȚIA

04/2010

M 2011
01127
116814

SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2012

M 2011
03384
115701

VELLA SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2011

M 2011
03385
115702

Albinuţa SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2011

M 2011
03386
121290

MILTON SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2012

M 2011
03387
116854

BIO EATING SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2012

M 2011
03388
141755

COLINE D'ITALIA SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

04/2016

M 2011
03389
115703

Pui de la Mama lui SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2011

M 2011
03653
115705

Lowie SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2011

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI Mai ieftin, 
mai bun, mai aproape
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M 2011
03655
132092

Cassa SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

09/2014

M 2011
03658
115706

GRĂDINA BUNICII SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

11/2011

M 2011
03734
142168

O & O ouă proaspete SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2011
04616
120017

jucy SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢTIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

09/2012

M 2011
04617
116885

vital Grana SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

03/2012

M 2011
04618
120018

CAMINO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

09/2012

M 2011
05254
141610

PROFI TE PREMIAZĂ! SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

03/2016

M 2011
05857
117133

Happy friends It's easy ! SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

03/2012

M 2011
06332
117851

Dolcini SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

06/2012
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M 2011
06420
117137

KOOK SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

03/2012

M 2011
07276
119501

SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2012

M 2011
08168
118770

Eisler SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

07/2012

M 2011
08429
118801

proxi SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

07/2012

M 2011
08547
119131

COLINE D'ANGELO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

07/2012

M 2011
09047
119755

proxi SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2012

M 2012
00088
120186

WIESENTHAL SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2012

M 2012
00089
120575

SOO Original SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2012

M 2012
00689
119723

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012ZENTYSS BRINGING 
COMFORT

VOLTA un plus 
de energie
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M 2012
00858
119727

XPan OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
01083
119310

ASOCIATIA SOMELIERI
LOR DIN ROMANIA

ASOCIATIA
SOMELIERILOR DIN
ROMANIA, STR.
ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 64, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

ASOCIATIA
SOMELIERILOR DIN
ROMANIA, STR.
BUFETULUI, NR.
27, JUD. GIURGIU,
COMUNA GAISENI,
087085, GIURGIU,
ROMANIA

07/2012

M 2012
01169
127139

2 ZECE RADU GHEORGHIU,
STR. PIPERA 166-168,
BL. B, ET. 9, AP. B92
VOLUNTARI ILFOV
ROMANIA, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

RADU GHEORGHIU,
STR. PIPERA 166-168,
BL. B, ET. 9, AP. B92,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2013

M 2012
02013
127211

MASA BOIEREASCĂ SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

12/2013

M 2012
02425
120892

Choco Locco SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02698
121027

DiaPRO the perfect cut SC EDELWEISS
GRUP SRL, STR.
VASILE MILEA 2-F,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC EDELWEISS GRUP
SRL, DRUMUL OSIEI
NR.76, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02854
124182

ZS Ziarul Studenţesc BUTA BOGDAN IOAN,
CALEA FLOREŞTI NR.
75, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

BUTA BOGDAN IOAN,
STR COLINEI, NR.
26, BL.A1, AP. U16,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

05/2013

M 2012
02855
163458

COLLEGE CLUB BUTA BOGDAN IOAN,
CALEA FLOREŞTI NR.
75, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

BUTA BOGDAN IOAN,
STR COLINEI, NR.
26, BL.A1, AP. U16,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

10/2019
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M 2012
03203
121775

MIHAELA-VENORIA
PROICEA, INT.
PATRULEI NR. 8, AP. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MIHAELA-VENORIA
PROICEA, ŞOS.
GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR.128 J,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
04015
128742

TrustMed SC TRUSTMED SRL,
STR. JUGASTRULUI NR.
11, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TRUSTMED SRL,
STR. POPA SAVU,
NR. 66, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2014

M 2012
04371
122387

BOOKLETTA RUSANDA DAVIDEANU,
STR. ALEEA MIZIL NR.
9, BL. A, ET. 6, AP. 47,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RUSANDA DAVIDEANU,
STR. TOMA CARAGIU
NR. 9, ET. 5, AP.
24/1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

01/2013

M 2012
04379
122201

M MediereNet ANCA LUCIA STANCU,
STR. PE CETATE NR.
9, JUDEŢUL SIBIU,
MEDIAŞ, 551086, SIBIU,
ROMANIA

ANCA LUCIA STANCU,
STR. BUNA ZIUA NR.
43 D, BL. M 4 B, SC. 2,
AP. 26, CLUJ-NAPOCA,
551086, CLUJ, ROMANIA

01/2013

M 2012
04909
124999

FEDEREATIA
NATIONALA DE MEDIU
ECOLOGISTUL, STR.
ALEEA LACUL MORII
NR. 151, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FEDEREATIA
NATIONALA DE MEDIU
ECOLOGISTUL,
BULEVARDUL
LIBERTĂŢII, NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2013

M 2012
05507
122942

PROFI TE PREMIAZĂ SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2013

M 2012
05751
123310

Metropolitan Life METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY,
1095 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK,
NEW YORK, 10036,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY,
200 PARK AVENUE,
NEW YORK, 10166-018,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2013

M 2012
05922
123365

TUSOFORT 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, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

04/2013

Federatia Nationala 
de  Mediu Ecologistul 
ECOLOGISTUL

Bio Ortoclinic 
Tratamentul durerilor 
de spate
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M 2012
06045
123236

STS PALEMO SIGN SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, C1- BLOC
ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. C1-3.17,
ETAJ 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PALEMO SIGN SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SPAȚIU
TIP DEPOZIT, ÎN
SUPRAFAȚA DE
604,20 MP, SITUATE ÎN
CLĂDIRE DEPOZITARE
- HALA CENTRALĂ DIN
COMPLEX FORTUNA,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2012
06297
123400

wowbiz SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BDUL. TIMIŞOARA
NR. 26Z, ANCHOR
PLAZA, CORP A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BD. MĂRĂŞTI NR.
65-67 INTRAREA D,
PAVILION T, SECTOR
1, 011465, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06444
125231

SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

08/2013

M 2012
06676
123532

04/2013

M 2012
06961
172814

SC EDITURA
PARALELA 45 SA, STR.
FRAŢII GOLEŞTI NR.
130, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110174,
ARGEȘ, ROMANIA

06/2021

M 2012
07088
124455

SC SALTEMPO SRL,
STR. BASARABIEI NR.
2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800201,
GALAȚI, ROMANIA

SC SALTEMPO SRL,
CALEA PRUTULUI NR.
87A, JUD. GALAȚI,
GALAȚI, 800205,
GALAȚI, ROMANIA

06/2013

M 2012
07166
123910

SC CTE SOLUTION -
UTILAJE SPECIALIZATE
SRL, SOS. BUCUREȘTI
NR. 34 SAT
CIOROGÂRLA, COM.
CIOROGÂRLA, ILFOV,
030446, ILFOV,
ROMANIA

SC CTE SOLUTION -
UTILAJE SPECIALIZATE
SRL, SOS. BUCUREȘTI
NR. 34 SAT
CIOROGÂRLA, COM.
CIOROGÂRLA, ILFOV,
030446, ILFOV,
ROMANIA

05/2013POWERSCREEN 
CORPORATION

Saltempo Prospeţime 
şi  savoare  pentru 
fiecare !

INVĂŢARE 
DE EXCELENŢĂ 
SUPERSUCCES

CEATA lui PIŢIGOI PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ȘOS. PĂCURARI NR.
127, ET. 5, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

BIOCEBRAL ÎŢI PUNE 
CREIERUL ÎN 
MIŞCARE!

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICITIEI NR.1,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

738

SC EDITURA
PARALELA 45 SA, 
B-DUL REPUBLICII, 
NR.148, ET. 4, CAM. 1,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA
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M 2012
07604
123856

S.C LEGEND COM SRL,
SOSEAUA BUCURESTI
- URZICENI NR. 11,
JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

05/2013

M 2012
07605
123857

S.C LEGEND COM SRL,
SOSEAUA BUCURESTI
- URZICENI NR. 11,
JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

05/2013

M 2012
07606
123858

S.C LEGEND COM SRL,
SOSEAUA BUCURESTI
- URZICENI NR. 11,
JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

05/2013

M 2012
07696
124330

REMESH ATELIERE FARA
FRONTIERE, B-DUL.
BASARABIA NR. 256,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATELIERE FARA
FRONTIERE, ȘOS.
OLTENIȚEI NR. 105,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

M 2012
07746
123715

inflecto SC OPTINET ROMANIA
SRL, STR. MIRON
COSTIN NR. 69/B,
JUDEŢUL SATU MARE,
SATU MARE, 440062,
SATU MARE, ROMANIA

SC OPTINET ROMANIA
SRL, STR. HOREA, NR.
10, MEZANIN, AP. 2,
JUDEŢUL SATU MARE,
SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

04/2013

M 2012
08068
124537

VK COMAN ANDREI
TUDOR, COM.
FRUMUSANI, SAT
POSTAVARI, STR.
MICSUNELELOR,
NR.10 (FOST STR.
CLABUCET NR.6),
COMUNA FRUMUŞANI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

COMAN ANDREI
TUDOR, STR. BRASOV
NR. 19, BL. O D 5,
SC. 2, ET. 1, AP. 42,
SECT. 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

M 2012
08069
124536

voteknot COMAN ANDREI
TUDOR,
COM.FRUMUȘANI,
SAT POSTAVARI,
STR.MICSUNELELOR,
NR.10(FOST
STR.CLABUCET, NR.6)
JUD.CL, CL, 030138,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

COMAN ANDREI
TUDOR, STR. BRASOV
NR. 19, BL. OD 5,
SC. 2, ET. 1, AP. 42,
SECT. 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

Legend S.C LEGEND COM SRL,
STR.STANEI NR.29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OfficeCover by Reymon S.C LEGEND COM SRL,
STR.STANEI NR.29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

officegalaxy S.C LEGEND COM SRL,
STR.STANEI NR.29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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SC ELAMI CONSULTING
SRL, STR.
DUMITRACHE BANU
NR. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2013
00002
125051

SC ELAMI CONSULTING
SRL, STR.
DUMITRACHE BANU
NR. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2013
00019
125100

Restart SC SKIN MEDIA SRL,
STR. OCNA SIBIULUI
46-48, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014011,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2013
00150
124731

LACROM SC POLICOLOR SA,
BDUL. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032258, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2013

M 2013
00151
130860

EMAROM SC POLICOLOR SA,
BDUL. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032258, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2014

PROFISAN GROUP
SRL, STR. BOJA NR. 2M,
PARTER, CAMERA 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061031, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PROFISAN GROUP
SRL, SPAIUL UNIRII,
NR. 9, MANSARDĂ (ET.
11), CAM. 2 (14,90M.P),
BL. 10, SC. B, AP. 131,
JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 061031,
ILFOV, ROMANIA

10/2013

M 2013
00287
125114

PROFI CITY SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

08/2013

Profisan GROUP 
the best analysis comes
from experts

M 2013
00225
126091

A academia de 
traduceri.ro Fiecare 
cuvânt contează

M 2013
00001
125050

A academia 
traducătorilor

SC ELAMI CONSULTING
SRL, BULEVARDUL
NICOLAE BĂLCESCU,
NR. 18, SC. B, ET.1, 
AP. 7, CAMERA 1, 
SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELAMI CONSULTING
SRL, BULEVARDUL
NICOLAE BĂLCESCU,
NR. 18, SC.B, ET.1, 
AP. 7, CAMERA1, 
SECTORUL1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SKIN MEDIA SRL,
STR. D.I. MENDELEEV,
NR. 5, ET. 2, SECTOR 
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
00288
125115

PROFI LOCO SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

08/2013

M 2013
00324
128857

SEARA ALIMENTOS
LTDA., AVENIDA
MARGINAL DIREITA
DO TIETE, 500 VILA
JSGUARA, SAO PAULO,
BRAZILIA

03/2014

M 2013
00905
127982

X ASIGURĂRI ANDREI GEORGE
PADURARU, STR.
MĂRĂŞEŞTI NR. 29,
BL. A8, SC. A, AP. 9,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

ANDREI GEORGE
PADURARU, STR.
MĂRĂŞEŞTI NR. 34,
BL. A6, SC. C, AP. 10,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

01/2014

M 2013
01011
125626

VINAROM SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01039
125612

SC SMARALD
SECURITY SRL, DEVA,
AL. FLAMINGO, NR.
7A, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, 330162,
HUNEDOARA, ROMANIA

09/2013

M 2013
01061
125178

SC SFIDD SECURITY
SRL, ALEEA GIURGENI
NR. 13, BL. F10,
SC. 6, ET. 3, AP. 58,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SFIDD SECURITY
SRL, STR. FILDESULUI,
NR. 4, BL. 6, SC.
1, PARTER, AP. 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2013
01185
126326

SC TEKTONIK
MOTOR SRL, B-
DUL. CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 175-177,
PARTER, SC. 2, AP. 28,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

SC TEKTONIK MOTOR
SRL, STR. BISERICII
ORTODOXE, NR. 16,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
- NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

10/2013TektonikMotor PIESE 
AUTO

SMARALD SECURITY SC SMARALD
SECURITY SRL, AL.
FLAMINGO, NR. 7A,
JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA,
ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SEARA SEARA ALIMENTOS
LTDA., AV. CHEDID
JAFET, 222 - BLOCO
A, 2O. ANDAR - SALA
1 VILA OLIMPIA, SAO
PAULO, 04551-065,
BRAZILIA

SFIDD SECURITY 
D SFID
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M 2013
01468
187605

ANTENA PLAY ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICUSULUI, NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2022

M 2013
01538
136446

SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2015

M 2013
01539
125743

Policolor protect plus SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01602
187604

ANTENA PLAY 4 U ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICUSULUI, NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2022

M 2013
01603
187603

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICUSULUI, NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2022

M 2013
01757
125896

Casa Bella SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. ION IONESCU
DE LA BRAD 65,
ET. 1, AP. 5, 013812,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01758
125895

CASA BELLA SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. ION IONESCU
DE LA BRAD 65,
ET. 1, AP. 5, 013812,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01803
126277

ATM SC APA TARNAVEI
MARI SA, STR.
GRAVORILOR, NR. 2A,
JUD. SIBIU, MEDIAŞ,
SIBIU, ROMANIA

10/2013SC APA TARNAVEI
MARI SA, ALEEA
COMANDOR DIMITRIE
MORARU, NR. 19, JUD.
SIBIU, MEDIAȘ, 551041,
SIBIU, ROMANIA

ANTENA PLAY FOR 
YOU

ALEGEREA 
PROFESIONIŞTILOR
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M 2013
01914
126816

Brainspotting SC BRAINSPOTTING
SRL, STR. MARIA
ROSETTI NR. 8A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BRAINSPOTTING
SRL, STR. PITAR MOS
NR. 6, CAMERA NR.
1, BIROUL 1, ET. 2,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
02351
126704

ReviVit SC SOLACIUM PHARMA
SRL, STR. LOGOFĂT
LUCA STROICI NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP
60, ET. 2, CAMERA 1,
AXELE A-B, STÂLPII
11-16, SECTOR
5 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
02351
126704

ReviVit SC SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP
60, ET. 2, CAMERA 1,
AXELE A-B, STÂLPII
11-16, SECTOR
5 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
02433
126089

PROFI MALL SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

10/2013

M 2013
02450
126575

SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMIŞOARA NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
02808
126445

SC CONART SRL,
ŞOS. ALEXANDRIEI FN,
JUDEŢUL TELEORMAN,
ZIMNICEA,
TELEORMAN, ROMANIA

SC CONART SRL,
BULEVARDUL
REPUBLICII, NR. 91 - 95,
JUDEŢUL TELEORMAN,
ZIMNICEA,
TELEORMAN, ROMANIA

10/2013

M 2013
03724
127015

MADOTEX SC MADOTEX SRL,
SAT RACHITI, JUDEŢUL
BOTOŞANI, COMUNA
RACHITI, ROMANIA

11/2013

TAMO'S, ATAT 
DE SIMPLU !

DEKO Profesional 
PROTECTIA 
COMPLETĂ

SC MADOTEX SRL,
SAT RĂCHIŢI, NR. 4B,
STR. NR. 29, JUDEŢUL
BOTOŞANI, COMUNA
RĂCHIŢI, BOTOȘANI,
ROMANIA

SC SOLACIUM
PHARMA SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR. 50, CLĂDIRE
ADMINISTRAŢIE, C15,
ET. 3, ZONA A, SECTOR
3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
03791
126920

TORKET SC ROMCHIM PROTECT
SA, SAT FILIPESTI
NR. 288, JUD. BACAU,
COMUNA FILIPESTI,
BACĂU, ROMANIA

SC ROMCHIM PROTECT
SA, SAT FILIPESTI NR.
340 A, JUD. BACAU,
COMUNA FILIPESTI,
BACĂU, ROMANIA

11/2013

M 2013
04129
126651

DRAG DE ROMÂNIA SC CARREFOUR
ROMANIA SA, B-DUL
TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, ETAJ 8,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC CARREFOUR
ROMANIA SA, STRADA
GARA HERĂSTRĂU
NR.4C, GREEN COURT
BUCHAREST, CLĂDIREA
B, ETAJELE 4-7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
04338
143917

BIDEPA LOGISTICS SC BIDEPA LOGISTICS
SRL, STR. MIHĂILENI
NR. 22-24, ET. 2,
CAMERA 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BIDEPA LOGISTICS
SRL, STR. MIHĂILENI
NR. 22-24, ET. 2,
CAMERELE 3, 4 ŞI
5, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2016

M 2013
04448
127568

SC PAP TRANS SRL,
STR. VIITORULUI NR.
1, BL. D1, SC. B, AP. 18,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

SC PAP TRANS
SRL, STR. GRIGORE
ALEX GHICA, NR. 18,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

01/2014

M 2013
05350
129501

SINAPSIS ROZICA HORTENZIA
NIMARĂ, STR.
GOSPODARILOR NR.
13, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ROZICA HORTENZIA
NIMARĂ, STR.
ODOBESTI NR. 45
A, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

04/2014

M 2013
06218
187602

Antena Comedy ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, BULEVARDUL
FICUSULUI, NR.44A,
ZONA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2022

M 2015
00838
141385

NOBORI JAPANESE RE
STAURANT

FUNDATIA ROMANA
DE AIKIDO AIKIKAI,
STR. UNIRII NR. 3, AP.
5, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

FUNDATIA ROMANA
DE AIKIDO AIKIKAI,
STR. PLOPILOR NR.
57-62, DEMISOL,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

03/2016

MSA GROUP GUARANT
EED QUALITY COMES 
TO YOU

744
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M 2015
01605
185650

HURREM SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC SAHPROD METEOR
SRL, COMN FLOREŞTI
NR. 6B, JUD. PRAHOVA,
SAT FLOREŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2022

M 2015
01985
138371

PROFI LOCO SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

09/2015

M 2015
02403
138528

MUSAT & PARTNERS CABINET DE
AVOCATURA MUŞAT
ŞI ASOCIAŢII SCA,
STR. EUGENIU DE
SAVOYA NR. 22, ET. 1,
AP. 7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

CABINET DE
AVOCATURA MUŞAT
ŞI ASOCIAŢII SCA, BD.
TAKE IONESCU NR.
25, ET. 1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

10/2015

M 2015
03718
139983

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2016

M 2015
03719
139982

OPAL TEHNOLOGIES
S.R.L., BD. IULIU
MANIU NR. 598,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2016

M 2015
04753
140371

POWER V8 SWEET KEPLER SRL,
STR. ALEEA TEIŞANI
NR. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SWEET KEPLER
SRL, STR. GĂRII
DE NORD NR. 6-8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2016

M 2015
05108
182073

PROFI LOCO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/2022

M 2015
05110
182074

PROFI LOCO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/2022

XPanS500 OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

XPCS200 OPAL TEHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2015
06992
141870

PROFI CITY SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06993
141865

PROFI CITY SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06994
141866

PROFI LOCO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06995
141867

PROFI LOCO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06996
141869

PROFI LOCO SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06997
141868

SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2015
06998
141871

SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2016
00225
145732

11/2016Prunişor Lax SC SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR.266-268, CORP 60,
ET.2, CAMERA 1, AXELE
A-B, STÂLPII 11-16,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMÂNIA

PROFI mai ieftin, 
mai bun, mai aproape

PROFI mai ieftin, 
mai bun, mai aproape

SC SOLACIUM
PHARMA SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR. 50, CLĂDIRE
ADMINISTRAŢIE, C15,
ET. 3, ZONA A, SECTOR
3, BUCURESTI
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M 2016
01622
150030

SOLACIUM PHARMA
SRL, BD. THEODOR
PALLADY, NR.
50, CLĂDIRE
ADMINISTRAŢIE, C15,
ET. 3, ZONA A, SECTOR
3 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018

M 2016
01710
143878

O SMUTICEALA BUNA LOJA FRUCTELOR,
STR. VASILE
GHERGHEL, NR. 73,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LOJA FRUCTELOR,
PIAȚA VASILE MILEA,
BLOC C-V, SCARA A,
AP.25, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

08/2016

M 2016
01711
143879

SMUTI LOJA FRUCTELOR,
STR. VASILE
GHERGHEL, NR. 73,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LOJA FRUCTELOR,
PIAȚA VASILE MILEA,
BLOC C-V, SCARA A,
AP.25, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

08/2016

M 2016
01712
143877

FRULI LOJA FRUCTELOR,
STR. VASILE
GHERGHEL, NR. 73,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2016

M 2016
01713
143880

HIDRALIA LOJA FRUCTELOR,
STR. VASILE
GHERGHEL, NR. 73,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2016

M 2016
02171
160203

Produs în ţara mea SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

04/2019

M 2016
04092
146441

SUPSCALE SOLUTIONS SC UPSCALE
SOLUTIONS SRL, ST.
DRUMUL FERMEI NR.74,
BL.4B, ETJ.4, AP.28,
POPEŞTI - LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

07/2017

M 2016
04920
146194

SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

12/2016

LOJA FRUCTELOR,
PIAȚA VASILE MILEA,
BLOC C-V, SCARA A,
AP.25, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

PROFI Smart 
ONE STOP SHOP

LOJA FRUCTELOR,
PIAȚA VASILE MILEA,
BLOC C-V, SCARA
A, AP.25, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

Revitus Expectorant SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP 60,
ET. 2, CAMERA 1, AXELE
A-B, STÂLPII 11-16,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMÂNIA

SC UPSCALE
SOLUTIONS SRL,
ŞOSEAUA CHTILEI,
NR.178, ET.2, BIROUL
NR.7, SECOR1, 
BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2016
05370
146830

PROFI SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2023

M 2016
05371
148090

PROFI IUBESTE SANAT
ATEA!

SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

04/2017

M 2016
06630
147846

03/2017

M 2016
06630
147846

03/2017

M 2016
06631
150547

M 2016
06631
150547

VERTIV Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

VERTIV Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 505 N.
CLEVELAND AVENUE,
WESTERVILLE, OHIO
43082, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

V Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

V Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 505 N.
CLEVELAND AVENUE,
WESTERVILLE, OHIO
43082, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2016
06632
147847

03/2017

M 2016
06632
147847

03/2017

M 2017
04008
153432

Cassa SC PROFI ROM
FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.
31, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2018

M 2017
05212
153076

VOLTA get more energy S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., ALEEA
AMICITIEI, NR. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300288, TIMIȘ,
ROMANIA

02/2018

M 2017
05213
153077

02/2018

M 2017
08208
188365

Elysium Chirurgie
Plastica, STR. POLONĂ,
NR. 125, SECTORUL1,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2023

M 2018
01380
155951

07/2018

VERTIV Vertiv Co., 360 NORTH
CRESCENT DRIVE,
SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

VERTIV Vertiv Group
Corporation, 1050
DEARBORN DR.,
COLUMBUS, OHIO
43085, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Vertiv Group
Corporation, 505 N.
CLEVELAND AVENUE,
WESTERVILLE, OHIO
43082, STATELE UNITE
ALE AMERICII, OHIO,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Elysium Chirurgie
Plastica, STR. ION
NEGULICI NR. 25,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PITĂ DOMNEASCĂ PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD 
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚ
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD 
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEȚ
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

MASA BOIEREASCĂ PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300642,
TIMIȘ, ROMANIA

CLINICA ELYSIUM 
CHIRURGIE ESTETICĂ
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M 2018
02104
184200

UNILOX SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, ANEXELE
B-C, STALPII 3-4,
CAMERA 10, ET. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SOLACIUM PHARMA
SRL, BD. THEODOR
PALLADY, NR.
50, CLĂDIRE
ADMINISTRAŢIE, C15,
ET. 3, ZONA A, SECTOR
3 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2022

M 2018
04479
158477

PROFI facem să fie mai
bine

PROFI ROM FOOD
SRL, STRADA: CALEA
SEVER BOCU, NUMAR:
31, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

12/2018

M 2018
04480
160196

04/2019

M 2019
01615

Drum Bun SOLACIUM PHARMA
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP 63,
AXELE B-C, STALPII
3-4, ET. 3, CAM. 10,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SOLACIUM PHARMA
SRL, BD. THEODOR
PALLADY, NR.
50, CLĂDIRE
ADMINISTRAŢIE, C15,
ET. 3, ZONA A, SECTOR
3 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019
03641
165140

Proxi SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2020

M 2019
03645
164724

Proxi SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI,
NR. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

12/2019

M 2019
06092
165247

02/2020BISTRO by PROFI PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, JUDEȚ
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

facem să fie mai bine PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICITIEI
NR.1, JUDEȚ
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICITIEI, NR.1,
JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
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M 2019
06451
188502

DIGITAL KEEZ S.R.L.,
BD. TIMIŞOARA NR. 26,
ET. 1, CLĂDIREA ''PLAZA
ROMANIA OFFICES'',
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DIGITAL KEEZ S.R.L.,
STR. BIHARIA, NR.
26, ET. 4, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2023

M 2019
06703
165951

03/2020

M 2020
02344
187947

01/2023

M 2020
03146
169989

Carnivero S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., ALEAA
AMICITIEI, NR. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2020

M 2020
03150
169988

Băcănescu S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., ALEEA
AMICITIEI, NR. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

11/2020

M 2020
03454
183052

Style3D ZHEJIANG LINGDI
DIGITAL TECHNOLOGY,
CO., LTD., 13 FLOOR,
7 BLOCK, 7001
ZHONGCHUN ROAD,
MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA

ZHEJIANG LINGDI
DIGITAL TECHNOLOGY,
CO., LTD., ROOM 1958,
NO.639, QIANJIANG
ROAD, SHANGCHENG
DISTRICT, HANGZHOU,
ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA

06/2022

M 2020
03950
171142

COLINE D'ANGELO PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICITIEI
NR.1, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04170
171143

fiiGO PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICITIEI, NR.1,
JUD TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

Profi zilnic preturi mici PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L. CALEA
SEVER BOCU NR.31,
TIMIŞOARA, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIȘ,
ROMANIA

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., ALEEA
AMICITIEI NR.1,
JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIȘ, ROMANIA

keez contabilul 
tău online

BISTRO by 
PROFI BRUTĂRIE, 
PATISERIE ȘI ALTE 
DELICII
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M 2020
04278
170752

VOLTA PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04483
171140

GRĂDINA Bunicii PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04486
171141

Dolcini S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04693
171322

Vital Grana S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04705
171318

Eisler S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

01/2021

M 2020
04706
171321

VOLTA S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04726
171320

MILTON S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04767
171317

fiiGO S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

01/2021

M 2020
05044
172682

Dolcini SELECTION SC PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SC PROFI ROM FOOD
SRL, ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/2021
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M 2020
05296
172681

Motive româneşti S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/2021

M 2020
05541
174428

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2021

M 2020
05623
174429

profi zilnic prețuri mici PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2021

M 2020
05720
175141

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

09/2021

M 2020
06181
173174

06/2021

M 2020
06183
173173

06/2021

M 2020
06358
173172

06/2021

M 2020
06885
185528

FERMIER AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLĂDIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 6,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLĂDIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

10/2022

OaieNOT? PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

COLINAS DEL ÁNGEL PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICIŢIEI NR. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICIŢIEI NR. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

CODRU IMPERIUM PROFI ROM FOOD
SRL, CALEA SEVER
BOCU NR.31, JUD
TIMIS, TIMISOARA,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PROFI ROM FOOD SRL,
ALEEA AMICIŢIEI NR. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Ferma din Deal 
CALITATE 
ȘI PROSPEȚIME
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M 2020
06886
177646

AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLĂDIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 6,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLĂDIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2021

M 2020
08025
174430

CAMINO S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU NR. 31, JUD.
TIMIS, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. PROFI ROM FOOD
S.R.L., ALEEA AMICIŢIEI
NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

08/2021

M 2021
00480
176115

REPREZENTANȚA
CONSILIULUI MONDIAL
ROMÂN, ROMÂNIA,
STR. ION BREZEANU
NR. 41, CAM 124,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

REPREZENTANȚA
CONSILIULUI
MONDIAL ROMÂN,
ROMÂNIA, STR.BARBU
VĂCĂRESCU, NR.15,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2021

M 2021
02144
177362

Chido Mexican Kitchen CHIDO MEXICAN SRL,
STRADA STEFAN CEL
MARE SI SFANT, BLOC
D1, SC A, ET 2, AP
11, JUDEŢ IAŞI, TG
FRUMOS, 705300, IAȘI,
ROMANIA

CHIDO MEXICAN SRL,
STRADA CONSTANTIN
LANGA 73D, SAT
MIROSLAVA, COMUNA
MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

12/2021

M 2021
05111
178731

FERMIER AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLADIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET.6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLADIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET.8, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

01/2022

M 2022
03132
186621

11/2022

M 2022
03768
187240

Credit360 AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLADIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET.6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLADIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET.8, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

12/2022

ASFALIA SECURITY 
SRL

ASFALIA SECURITY
SRL, STRADA SFANTA
VINERI, NR. 2-8,
CAMERA 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASFALIA SECURITY
SRL, INTRAREA
SG. CONSTANTIN
APOSTOL, NR. 16E,
CAM. 3, ET. 11D, AP.
1102, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DULCE ROMÂNIE, 
ȚARA MEA DE DOR... 
100 de locuri de văzut 
din ROMÂNIA !

Cardul Fermier de la 
Agricover Credit
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M 2022
06340

urban DADA FRIENDS LIVING ROOM
SRL, STR. MATEI
VOIEVOD NR. 94 BIS,
PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, B,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FRIENDS LIVING
ROOM SRL, STRADA
ARGENTINA, NR.25,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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004777
003292

CHEVRON CHEVRON
CORPORATION, 6001
BOLLINGER CANYON
ROAD, SAN RAMON,

94583, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Chevron Intellectual
Property LLC, 6001
BOLLINGER CANYON
ROAD, SAN RAMON, CA
94583, STATELE UNITE
ALE AMERICII

01/1997

004792
003630

CAMAY Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/1997

028985
020577

ZEST Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/1996

031531
022544

ICCO SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3,

SC ICCO SERVICES SRL,
STR. SPICULUI NR. 3, C6-
B8, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

01/1998

M 2001
05602

050840

MURFATLAR
ROMANIA

SC MURFATLAR
ROMÂNIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUD. CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2002

M 2003
00397

054604

LACRIMA LUI
OVIDIU VIN
SPECIAL LICOROS
PĂSTRAT ŞI
ÎNOBILAT ÎN
BUTOAIE DIN
LEMN DE STEJAR

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2003

M 2004
02902

060824

ZARAZA SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2004

M 2004
04029

060840

3 TREI HECTARE
FETEASCĂ
NEAGRĂ 2002

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2004

C6-B10, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

759



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2005
06007

069809

ZARAZA SC MURFATLAR
ROMÂNIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUD. CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2006

M 2005
07152

071250

CAMAY DELICAT Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2006

M 2005
10938

073519

MURFATLAR VINUL SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

08/2006

M 2005
12528

070099

SANKT
PETERSBURG

SC HECTA VITICOL
SRL, SAT POSTA

CALNAU, CAMERA 7,
CLADIREA C9, JUDETUL

BUZAU, COMUNA
POSTA CALNAU,

BUZĂU, ROMANIA
SC MURFATLAR

ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA
SELEX TRADING S.A.,
COMUNA COSTULENI,

STR.PRINCIPALĂ,
NR.368, COSTULENI,

IAȘI, ROMANIA

SC HECTA VITICOL SRL,
SAT POSTA CALNAU,
CAMERA 7, CLADIREA
C9, JUDETUL BUZAU,
COMUNA POSTA
CALNAU, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2006

M 2006
05204

078822

MAMAIA SC MURFATLAR
ROMÂNIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUD. CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2007

760
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M 2006
07083

077217 SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI
NR. 22, SECTOR 5,

BUCUREȘTI, ROMANIA

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

02/2007

M 2006
08318

079708

CAMAY CHIC Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2007

M 2006
09035

080245

CAMAY CHIC
COLLECTION

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2006
09053

080581

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,

MERSEYSIDE,
LIVERPOOL,

MAREA BRITANIE

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2006
11158

080708

VIN DE VOIE BUNA
BABANU

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA

7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA
SC MURFATLAR

ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,

JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,

CONSTANȚA, ROMANIA

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA
7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2007

M 2007
06799

087147

TMK BRIDGESTONE
CORPORATION,

1-1, KYOBASHI 3-

KAKUICHIKASEI CO.,
LTD, 31-10 TOYOTSU-
CHO SUITA CITY, OSAKA,
564-0051, JAPONIA

12/2007

M 2007
08162

088280

AREZAN SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2008

CHOME, CHUO-KU,
TOKYO, JAPONIA

761

PRESTO PIZZA IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
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M 2008
00074

091814

FATUM S.C. MURFATLAR
ROMANIA S.A., STR.
MURFATLAR NR. 1,
JUD. CONSTANTA,

MURFATLAR,
0905100, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2008

M 2009
02676

101849

ARDEIAŞUL BLAJUT VIOREL IONEL,
STR. SF. NICOLAIE, NR.

4, SAT PROSELNICI, JUD.
IAŞI, COM. MIROSLAVA,

IAȘI, ROMANIA

SC EPOPEEA EVENTS
SRL, ALEEA VALEA
ADANCA, NR. 21 A, CAM.
1, BL. S2, ET. 1, AP. 8,
JUD. IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

06/2009

M 2009
03959

103383

CRAMA
MURFATLAR CM

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,

JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,

CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2009

M 2009
06681

105884

PREMIAT Eticheta
neagră

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA

7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU,

BUZĂU, ROMANIA
SC MURFATLAR

ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,

JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,

CONSTANȚA, ROMANIA

SC PRINCIPAL COMPANY
SA, SAT POSTA CÂLNĂU,
CLĂDIREA C9, CAMERA
7, JUD. BUZĂU, COMUNA
POSTA CÂLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA
SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2010

M 2009
08383

106365

RHINOCORT CILAG GMBH
INTERNATIONAL,

GUBELSTRASSE 34,
6300, ZUG, ELVEȚIA

02/2010

M 2011
04190

117038

ZESTREA Murfatlar SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
04191

117040

ZESTREA Murfatlar SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,
JUD.CONSTANŢA,

MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2012

762

JNTL CONSUMER
HEALTH (SWITZERLAND)
GMBH, GUBELSTRASSE
34, ZUG, 6300 , ELVEȚIA
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M 2012
03197

124570

NATURAL 100%
bioterra alles gut

GABRIEL-MIHAITA CHIFA,
STR. SUB CETATE NR.

150, BL. CORP B, AP. 16,
JUD. CLUJ, FLORESTI,

CLUJ, ROMANIA

BIONAT CONCEPT SRL,
STRADA RĂZOARE,
NR.1, CAMERA 1, ETAJ
3, SAT FLOREȘTI,
COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

06/2013

M 2012
03203

121775

Bio Ortoclinic
Tratamentul durerilor
de spate

12/2012

M 2012
03865

128649

The Embassy Park GREYSTONE SRL,
BL. MAGHERU, NR.

28-30, PARTER, LOTUL
NR. 15, SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CITY HIGH SRL, BLV
GHEORGHE MAGHERU
NR. 28-30, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

03/2014

M 2013
00296

127178

winner BURIU DRAGOS, STR.
ROZELOR NR. 44, JUD.

CONSTANŢA, HÂRŞOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

WINNER GAMING
HOLDING S.A.,
STR.CALEA MOŞILOR
NR.158, BIROU NR.16,
ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2013

M 2013
00861

125020

FAUNUS PLANT MATEI FLAVIU
ALEXANDRU, NR. 25,

JUD. BIHOR, POIENII DE
JOS, 417121, ROMANIA

07/2013

M 2013
06247

127262

LEAT 6500 The
origin

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR.1,

JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,

CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2013

M 2013
08419

130302

TAXI AS 2003 TAXI AS 2003 SRL,
ALEEA TOAMNEI NR.
7, BL. 12, SC. 1, ET.

2, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

AS DRIVE CON
SERV S.R.L., STR.
BĂRĂGANULUI NR. 8A,
ET. 1, CAM. 5, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

05/2014

M 2014
00273

137359

BIOKRAFT Biokraft GmbH, HINTERE
BAHNHOFSTRASSE 6,
USTER, 8610, ELVEȚIA

GROUP AURORA
MANAGEMENT CORP.
S.R.L., STR. MAXIMILIAN
POPPER NR. 23, ET.
4, AP. 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2015

FAUNUS PLANT S.R.L.,
LOC. POIENII DE JOS NR.
25, JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

763

MIHAELA VENORIA
DRUŢĂ, INT. PATRULEI
NR. 8, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
DRUŢĂ VASILE, STR.
LIVEZILOR NR. 17A,

JUDEŢUL ILFOV, COM.
MOGOŞOAIA, ROMANIA

MIHAELA VENORIA
DRUŢĂ, INT. PATRULEI
NR. 8, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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M 2014
02708

TZITZI-POC bucuria
copiilor

SC MAGIC PARTY SRL,
STR. ELEV ŞTEFĂNESCU
ŞTEFAN NR. 8, BL. 464,
AP. 27, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Tzitzi-Poc S.R.L., STR.
CUZA VODĂ NR. 87,
CORP A, ET. 1, AP. 3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015
00096

137900

PetMart CODRUT SORIN, SOŞ.
FUNDENI 237, BL. 112,

BL. B, AP. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PETMART ONLINE
S.R.L., ŞOS. FUNDENI
NR. 237, BL. 112, SC, B,
PARTER, AP. 48, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

08/2015

M 2015
00765

137991

IRAQY Fresh food GRIGORE IOANA
MADALINA

INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR.
12, BL. M4, SC. E, AP.
8, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

MIRCEA-CRISTIAN
GRIGORE, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR.
12, BL. M4, SC. E, AP.
8, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

09/2015

M 2015
00838

141385

NOBORI, NOBORI FUNDATIA ROMANA
DE AIKIDO AIKIKAI,
STR. PLOPILOR NR.

57-62, DEMISOL, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

INORI SRL, STR.
PLOPILOR NR. 57-62,
PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400379,
CLUJ, ROMANIA

03/2016

M 2015
02403

138528

MUSAT &
PARTNERS

CABINET DE
AVOCATURA MUŞAT

ŞI ASOCIAŢII SCA, BD.
TAKE IONESCU NR.

25, ET. 1, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

SOCIETATEA MUŞAT &
PARTNERS S.R.L., BD.
TAKE IONESCU NR. 25,
ET. 1, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2015

M 2015
03028

142489

Marie Ollie WWW.
MARIEOLLIE.COM

MOCANU OLIVIA-
MARIA, STR. SPERANŢEI,

NR. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CAMELIA NEGREA, STR.
TURTURELELOR NR.
11B, BL. A, ET. 6, AP. A61,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2016

M 2015
04753

140371

POWER V8 SWEET KEPLER SRL,
STR. GĂRII DE NORD
NR. 6-8, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

DIVERS SEO MARKET
SRL, DRUMUL
NISIPOASA, NR.46-52,
PARTER, TRONSON
1, CAMERA 1, BL.A,
SC.A1, AP.3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2016

M 2015
05211

141582

SABLE NOBLE.
vinul de nisip
sauvignon blanc &
chardonnay & pinot
gris

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2016

764
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M 2015
05212

141583

SABLE NOBLE.
vinul de nisip
fetească neagră &
merlot & cabernet
sauvignon

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2016

M 2015
05214

141584

SABLE NOBLE.
vinul de nisip
merlot & cabernet
sauvignon

SC MURFATLAR
ROMANIA SA, STR.
MURFATLAR NR. 1,

JUDETUL CONSTANTA,
MURFATLAR,

CONSTANȚA, ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROU
MRSF4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2016

M 2017
00124

172843

Presto Mereu la fel
de bună

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

06/2021

M 2017
07509

154539

ep eprintare COLIBRI PERSONAL
SOLUTIONS, STR.

CORVINILOR NR. 5,
PARTER, SP. COM. NR. 4,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,

060772, ROMANIA

VASILE CONSTANTIN,
ȘOSEAUA ȘTEFAN
CEL MARE, NR.19B,
BL.C3, SC.1, ET.3, AP.15,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2018

M 2018
02217

156624

cofetăria Dulcineea SC ANTARCTICA SRL,
STR. BISERICII NR.

81, COM. MĂRGINENI,
JUD. BACĂU,

COM. MĂRGINENI,
BACĂU, ROMANIA

09/2018

M 2019
04128

166335

GALA SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24, BL.
A2, SC. A, ET. 1, AP. 2,
JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

04/2020

M 2020
00206

173562

PMU events SC TOP PMU
CONFERENCE SRL,

STR. 23 AUGUST
NR. 213A, JUDEŢUL

ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

TND DINAMIC S.R.L., STR.
SIBIU NR. 29, CAM. 2, BL.
Z9, SC. 1, ET. 10, AP. 63,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2021

Lenuţa FARAUANU, COM.
MĂRGINENI, SAT BARAŢI,
STR. BISERICII NR. 81A,
JUD. BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

765

MARIANA PORST, STR.
MĂRGEANULUI NR.

22, BL. M35, SC. 1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA
IONEL ANGHEL, STR.

CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,

SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
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M 2020
02324

170272

PORTALMED PRODINS SRL, STR.
DUMITRU PAPAZOGLU
NR. 7, BL. 10, SC. 1, ET.

3, AP. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PORTAL MEDIA SRL,
STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 7, BL.
B10, SC. 1, ET. 3, AP. 16,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

11/2020

M 2020
02472

169971

ZATAR THE MAGIC
OF ORIENTAL
CUISINE

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2020

M 2020
03827

170603 SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI
NR. 22, SECTORUL 5,

BUCURESTI, ROMANIA

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2020

M 2020
06381

172969

MERCUR APEROL SPA SRL,
STR. DUNĂRII NR.

52/49, JUD CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

AUTOCARPET S.R.L.,
BDUL 21 DECEMBRIE
1989, NR. 142, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

06/2021

M 2020
06890

173771

ThoSay HOLROM MANAGEMENT
RENEWABLE SRL,

STR. CAREIULUI, NR.
11, JUDETUL SATU-
MARE, VETIS, SATU

MARE, ROMANIA

ANAMARIA CHIOREAN,
STR.ALEXANDRU
ODOBESCU, NR.19, VILA
K, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

07/2021

M 2020
07859

174266 SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI
NR. 22, SECTOR 5,

BUCUREȘTI, ROMANIA

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2021

FAMOUS BURGER IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,

IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,

SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MĂRGINEANULUI

NR. 22, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

766

Presto IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
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M 2020
07873

174267

PRESTO - Mai mult
decat pizza!

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2021

M 2020
08263

174730

Cosmin, Pui gust și
ceva în plus!

SC FUCHS CONDIMENTE
RO SRL, STR. NORDULUI,

NR. 41/43, MUN.
CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

08/2021

M 2020
08264

174731

Cosmin, brandul
românesc, în care ai
încredere!

SC FUCHS CONDIMENTE
RO SRL, STR. NORDULUI,

NR. 41/43, MUN.
CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

DF WORLD OF SPICES
GMBH, DIETER-FUCHS-
STRASSE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

08/2021

M 2021
00106

178358

model numerologic
de tipologizare

ROXANA MIHAELA
IORGULESCU

BANDRABUR, STR.
VANTULUI 13 - 17,ET.4,

AP. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,

031866, ROMANIA

ASOCIATIA
NUMEROLOGILOR DIN
ROMANIA, STR. INVALID
SULIGA ION 102, SECTOR
2, BUCURESTI, 023068,
ROMANIA

01/2022

M 2021
00480

176115

DULCE ROMÂNIE,
ȚARA MEA DE
DOR... 100 de
locuri de văzut din
ROMÂNIA !

REPREZENTANȚA
CONSILIULUI MONDIAL

ROMÂN, ROMÂNIA,
STR.BARBU VĂCĂRESCU,

NR.15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ASOCIAȚIA DACIA
NOASTRĂ, STR. BARBU
VACARESCU, NR. 15,
BUCURESTI, 020281,
ROMANIA

10/2021

M 2021
01437

178168

NAPOLETTA MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI

NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2022

M 2021
02653

178557

Fuchs, din inima
Romaniei, aşa cum
ne place nouă

FUCHS CONDIMENTE
RO S.R.L., STR.

NORDULUI NR. 41-43,
JUD. ARGEŞ, CURTEA

DE ARGEŞ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

DF WORLD OF SPICES
GMBH, DIETER-FUCHS-
STRASSE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

01/2022

767

DF World of Spices
GmbH, DIETER-FUCHS-
STRASSE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,

SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI,

NR. 22, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NR. 22, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONEL ANGHEL, STR.

CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,

SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2021
02654

178558

Condimente Fuchs,
din inima Romaniei,
cum ne plac nouă

FUCHS CONDIMENTE
RO S.R.L., STR.

NORDULUI NR. 41-43,
JUD. ARGEŞ, CURTEA

DE ARGEŞ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

01/2022

M 2021
03092

178660

Din inima României,
în bucătăria
românilor. Așa cum
ne place nouă.

FUCHS CONDIMENTE
RO S.R.L., STR.

NORDULUI NR. 41-43,
JUD. ARGEŞ, CURTEA

DE ARGEŞ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

01/2022

M 2021
04265

182732 SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI,

NR. 22, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NICOLETA ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.
14, SC. 2, ET. 4, AP. 77,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

06/2022

M 2022
02265

TERMET NOVASERVICE FERRO
GROUP S.R.L., STRADA

CÂMPINA NR. 47,
JUD. CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2022
03964

HANUL Ana
Lugojana since 1972

VASILE CIOROGAR,
ALEEA PINILOR NR.7,

SC.C, AP.2, JUD. TIMIȘ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

VASILE CIOROGAR,
ALEEA PINILOR NR.7,
SC.C, AP.2, JUD. TIMIȘ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA
VALENTIN-IOAN
PETRUESCU, SAT
SUDRIAŞ, COMUNA
TRAIAN VUIA, NR. 73,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞ, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2022
06243

MOOV LEASING DIHEL MIRCEA
VALENTIN, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL NR. 12-14,

CORP A, ET. 11A, AP.
A.11-1, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

MOOV MOBILITY
SERVICES S.R.L.,
STRADA GARA
HERASTRAU NR.2,
PARCUL DE BIROURI
EQUILIBRIUM, CLĂDIREA
DE BIROURI NR.1,
ETAJ 6, BIROUL "MOOV
MOBILITY", SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

TERMET S.A., DLUGA 13,
PL-58-160 SWIEBODZICE,
POLONIA, POLONIA

768

DF World of Spices
GmbH, DIETER-FUCHS-
STRASSE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

DF World of Spices
GmbH, DIETER-FUCHS-
STRASSE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

NOODLEMANIA IONEL ANGHEL, STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2022
06244

MOOV MOBILITY
SERVICES

DIHEL MIRCEA
VALENTIN, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL NR. 12-14,

CORP A, ET. 11A, AP.
A.11-1, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

MOOV MOBILITY
SERVICES S.R.L.,
STRADA GARA
HERASTRAU NR.2,
PARCUL DE BIROURI
EQUILIBRIUM, CLĂDIREA
DE BIROURI NR.1,
ETAJ 6, BIROUL "MOOV
MOBILITY", SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

769



MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

004792
003630

CAMAY Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

02/1997

026403
018877

BRACH'S FARLEY'S & SATHERS
CANDY COMPANY,

INC., P.O. BOX 28, ONE
SATHER PLAZA, ROUND
LAKE, 56167, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/1995

028717
024337

Tenneco Inc., 500 NORTH
FIELD DRIVE, LAKE
FOREST, ILLINOIS 60045,
ILLINOIS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

11/1996

028718
024338

FEDERAL MOGUL FEDERAL- MOGUL LLC,
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,
WILMINGTON, DE

19808, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Tenneco Inc., 500 NORTH
FIELD DRIVE, LAKE
FOREST, ILLINOIS 60045,
ILLINOIS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

11/1996

028985
020577

TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

12/1996

050997
038082

SERVE S.E.R.V.E. S.A., STR.
PASTORULUI, NR.

48-50, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA
SRL, 125 C, JUDETUL
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

06/2000

050999
038083

CHEVALIER DE
DYONIS

S.C. S.E.R.V.E. S.A., STR.
PASTORULUI, NR. 48-50,

PARTER, CAMERA 1,
BUCURESTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA
SRL, NR.125C, JUDET
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

06/2000

M 2005
06804

070363

GREENTECH SC GREENTECH SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR.17, BUZAU, 120224,

BUZĂU, ROMANIA

GREENTECH S.A., ALEEA
INDUSTRIILOR. NR. 17,
JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

03/2006

FERRARA PAN CANDY
CO., Inc., ONE TOWER
LANE SUITE 2700,
OAKBROOK TERRACE,
60181, ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
ILLINOIS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

FEDERAL-MOGUL LLC, 
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,

WILMINGTON, DE19808, 
US, STATELEUNITE ALE 

AMERICII

773

ZEST Unilever N.V.,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2005
07152

071250
TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

05/2006

M 2006
08318

079708
TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

05/2007

M 2006
09035

080245

CAMAY CHIC
COLLECTION

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

06/2007

M 2006
09053

080581

Unilever PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL,
MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

06/2007

M 2008
07647

097290

SOLUŢIA
PENTRU O LUME
MAI CURATĂ
GREENTECH
PLASTIC
RECYCLING

SC GREENTECH SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR.17, BUZAU, 120224,

BUZĂU, ROMANIA

GREENTECH S.A., ALEEA
INDUSTRIILOR. NR. 17,
JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

12/2008

M 2009
01644

101182

CLUBUL
CAVALERILOR

SC S.E.R.V.E. SA,
STR. PASTORULUI,
NR. 48-50, PARTER,

CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA
SRL, NR.125C, JUDET
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

06/2009

M 2012
00239

120074

DURAZIV FĂRĂ
MIROS

SC DURAZIV COLOR
SRL, STR. FAGULUI NR.
21, POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

DURAZIV S.R.L.,
STR. FAGULUI NR.
21, CLĂDIREA C1,
JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

09/2012

M 2012
00995

119934

CAVALERUL
VINURILOR

SC S.E.R.V.E. SA,
STR. PĂSTORULUI,
NR. 48-50, PARTER,

CAM.1, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA
SRL, NR.125C, JUDET
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

09/2012

M 2012
01283

120821

S.E.R.V.E. SC S.E.R.V.E. SA,
STR. PĂSTORULUI,
NR. 48-50, PARTER,

CAM. 1, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA
SRL, NR.125C, JUDET
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2012

Unilever N.V.,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

CAMAY CHIC Unilever N.V.,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,

CAMAY DELICAT Unilever N.V.,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,

774
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2012
01284

120822

S.E.R.V.E. SC S.E.R.V.E. SA,
STR. PĂSTORULUI,
NR. 48-50, PARTER,

CAM. 1, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERVE CEPTURA SRL,
CEPTURA NR. 125C, JUD.
PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2012

M 2012
03556

121334

G GREEN GROUP
RESOURCE THE
WASTE

GREENTECH S.A., ALEEA
INDUSTRIILOR. NR. 17,
JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
GREENWEEE
INTERNATIONAL S.A.,
FERMA FRASINU, JUD.
BUZĂU, ŢINTEŞTI,
BUZĂU, ROMANIA

11/2012

M 2013
03472

127641

CLIMA PROTECT SC DURAZIV COLOR
SRL, STR. FAGULUI NR.
21, POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

DURAZIV S.R.L.,
STR. FAGULUI NR.
21, CLĂDIREA C1,
JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

01/2014

M 2014
04808

135669

DURAZIV COLOR
PRO

SC DURAZIV COLOR
SRL, STR. FAGULUI NR.
21, POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

DURAZIV S.R.L.,
STR. FAGULUI NR.
21, CLĂDIREA C1,
JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

03/2015

M 2014
04809

135672

DURAZIV COLOR
PRO

SC DURAZIV COLOR
SRL, STR. FAGULUI NR.
21, POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

DURAZIV S.R.L.,
STR. FAGULUI NR.
21, CLĂDIREA C1,
JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

03/2015

M 2015
04776

142939

COLOR design SC DURAZIV COLOR
SRL, STR. FAGULUI NR.
21, POPEŞTI LEORDENI,

ILFOV, ROMANIA

DURAZIV S.R.L.,
STR. FAGULUI NR.
21, CLĂDIREA C1,
JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

06/2016

M 2015
07616

141882

SIGUREC SC GREENTECH SA,
ALEEA INDUSTRIILOR

NR. 17, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, 120224, ROMANIA

GREENTECH S.A., ALEEA
INDUSTRIILOR. NR. 17,
JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

04/2016

SC GREENTECH SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR.17, BUZAU, 120224,

BUZĂU, ROMANIA
SC GREENFIBER

INTERNATIONAL SA,
ALEEA INDUSTRIILOR

NR. 17, PAVILION
BIROURI, BUZĂU, 120224,

BUZĂU, ROMANIA
SC GREENWEEE
INTERNATIONAL

SA, FERMA
FRĂSINU, COMUNA
TINTESTI, 127642,
BUZĂU, ROMANIA

775



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2016
06630

147846 COLUMBUS, 43085,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/2017

M 2016
06631

150547 COLUMBUS, 43085,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

M 2016
06632

147847 COLUMBUS, 43085,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/2017

VERTIV Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,

CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

V Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,

VERTIV Vertiv Co., 1050
DEARBORN DR.,

CORTES NP
ACQUISITION
CORPORATION, 360
NORTH CRESCENT
DRIVE, SOUTH BUILDING,
BEVERLY HILLS,
CA 90210, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

776



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2022 05714/ CARTEA CU
POVEȘTI

Unitatea de Invăţământ
Preuniversitar Grădiniţa "Cartea
cu Poveşti", STR. AUREL
VLAICU NR. 127A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/09/2022-

01/09/2027

Exclusivă

M 2020 06389/
172971

F.C. UTA 1945 CALIN GABRIEL COSTEA,
STR. CALIMANESTI NR.7,
BL.29, AP.28, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB UTA
ARAD, STR. VICTORIEI NR.
20, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

06/01/2023-

06/01/2033

Exclusivă

M 2010 05645/
114484

F.C. UTA 1945 COSTEA CALIN GABRIEL,
STR. CĂLIMĂNEȘTI, NR. 7,
BL. 29, AP.28, ARAD, JUD.
ARAD, ARAD, ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB UTA
ARAD, STR. VICTORIEI NR.
20, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

06/01/2023-

06/01/2033

Exclusivă

M 2020 06375/
172966

F.C. UTA CALIN GABRIEL COSTEA,
STR. CALIMANESTI NR. 7, BL.

29, AP. 28, JUDEȚUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB UTA
ARAD, STR. VICTORIEI NR.
20, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

06/01/2023-

06/01/2033

Exclusivă

HAVRILEȚ ANDREEA, ȘOS.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 228,

BL.45, SC.1, ET.6, AP.21,
BUCURESTI, ROMANIA

779
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

147966 M 2016 07785/
15/11/2016

Numărul cererii Creditor

CEC BANK SA, CALEA VICTORIEI NR. 13,SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, 030022, ROMANIA

783
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RADIERE IPOTECĂ

Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii LA CAFE, nr. 123019, titular SC LA 
FANTANA SRL, Bd. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCURESTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii WATERPIA, nr. 059246, titular LA 
FANTANA SRL, Bd-ul. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii LA FANTANA, nr. 069562, titular LA 
FÂNTÂNA S.A., B-dul Gării Obor, nr. 8C, sect.2, BUCUREŞTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii LA FÂNTÂNA VINE LA 
TINE, nr. 070906, titular LA FÂNTÂNA S.A., B-dul Gării Obor, nr. 8C, sect.2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii APEDUCT, nr. 102791, titular LA FANTANA 
SRL, Bd-ul. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii LA FÂNTÂNA, nr. 043307, titular LA 
FANTANA SRL, Bd-ul. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022, 
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare (Id iniţial 2016-00045083772610-DXF), OSIM face menţiune în Registru 
Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra mărcii PURIFICATOR DOCTORUL APEI 
TALE, nr. 110113, titular SC LA FANTANA SRL, Bd. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCURESTI, 
ROMANIA. 
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Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.08.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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  ipotecii  mobiliare  (Id  iniţial  2016-00045083772610-DXF),  OSIM face  menţiune 
în  Registru Mărcilor  de  radierea  ipotecii  mobiliare  asupra  mărcii  ROUA,  nr.  038509,  titular  SC 
LA FANTANA SRL, Bd. Gării Obor nr. 8C, sector 2, BUCURESTI, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra mărcii OZi, nr. 162665, titular SC LA FANTANA SRL, Bd. Garii Obor nr. 8C, 
sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra mărcii  fără zaț,  nr. 163007, titular SC LA FANTANA SRL, Bd. Garii Obor nr. 
8C, sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra mărcii  KAFUNE AROMAO, nr. 152494,  titular  SC LA FANTANA SRL, Bd. 
Garii Obor nr. 8C, sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra mărcii SPUMABIANCA LA FANTANA, nr. 152457, titular SC LA FANTANA 
SRL, Bd. Garii Obor nr. 8C, sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra  mărcii  KAFUNE FUN coffee,  nr.  155812,  titular  SC LA FANTANA SRL,  Bd. 
Garii Obor nr. 8C, sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022,
Agentul  pentru  Garanţie  renunţă  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 ipotecii mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii 
mobiliare asupra  mărcii  KAFUNE FUN coffee,  nr.  155813,  titular  SC LA FANTANA SRL,  Bd. 
Garii Obor nr. 8C, sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
 

RADIERE IPOTECĂ
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Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 23.12.2022, 
Agentul pentru Garanţie renunţă 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 ipotecii  mobiliare, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii  mobiliare 
asupra mărcii KAFUNE, nr. 166489, titular SC LA FANTANA SRL, Bd. Garii Obor nr. 8C, 
sector 2, 021747, BUCURESTI, 021747, ROMANIA. 
 
 
 

RADIERE IPOTECĂ
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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).

4. 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.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

127167(R) 08/05/2033 42, 43 HORIA GEORGE SZABO

054367(2R) 16/01/2033 5 SC ANTIBIOTICE SA

125093(R) 06/02/2033 26 EMR DAR DOKUMA SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI
SRL

125106(R) 12/12/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

125105(R) 12/12/2032 16, 35,
38, 41,
42

S.C. CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

124978(R) 12/12/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

124977(R) 12/12/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

125104(R) 12/12/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

055360(2R) 16/01/2033 5 SC ANTIBIOTICE SA

127355(R) 02/07/2033 40, 45 SC BELIGI SRL

059319(2R) 11/06/2032 9, 38,
42

UTI GRUP S.R.L. BIONPI ION RODICA
COCUTA PERSOANA FIZICA
INDEPENDENTA

054806(2R) 29/01/2033 19, 40 Xella Ro SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

124729(R) 21/01/2033 1, 3, 5,
11, 37

SC ACDD ART CONSTRUCT
DEVELOPMENT & DESIGN
SRL

161557(R) 05/11/2032 29, 35,
43

SC FACOS SA SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

124948(R) 05/11/2032 29, 35,
43

SC FACOS SA SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

123828(R) 15/10/2032 30, 43 SC MLS INVEST TRADING
SRL

DELIA BELCIU CABINET
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

127948(R) 28/06/2033 37, 38,
39, 41,
45

SC BMF SECURITY SERVICES
SRL

LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

120990(R) 26/04/2032 35, 45 RADU VALENTIN SORA

123870(R) 19/10/2032 29 SC ILVAS SA SC APPELLO BRANDS SRL

053700(2R) 22/11/2032 2 SC CROMINVENT SRL

003116(5R) 27/02/2033 32 THE COCA-COLA COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125707(R) 15/02/2033 29, 30 Mondelez Europe GmbH ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

132809(R) 03/06/2033 25, 35 SC FILA CONF SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

055256(2R) 03/02/2033 42 SC BBN INTERNATIONAL
CARGO INSPECTION CO LTD

126083(R) 29/03/2033 19 SC SELECT DOORS CASTILIO
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

019775(3R) 06/08/2032 12, 37 EUROMASTER SERVICES ET
MANAGEMENT

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

052960(2R) 20/09/2032 30, 35,
39

VEL PITAR S.A.

053623(2R) 30/01/2033 30, 43 CASA CAPSA SA

123844(R) 29/10/2032 18, 25,
35

SC IL COMPEL IMPEX SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

123217(R) 18/09/2032 30, 35 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

NOMENIUS SRL

052395(2R) 24/10/2032 35, 45 STOICA CRISTIANA IRINEL
STOICA VALERIU

142535(R) 24/04/2033 16 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053501(2R) 18/09/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

054632(2R) 20/03/2033 17 TERAPLAST SA

127501(R) 22/10/2032 35 SC BIO FAIR SRL

053389(2R) 03/12/2032 5, 30 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA

054674(2R) 25/11/2032 36, 42,
44, 45

DINERS CLUB
INTERNATIONAL LTD

S.C.P.I. MILCEV BURBEA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

126326(R) 21/02/2033 35, 37,
39

SC TEKTONIK MOTOR SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

170467(R) 19/06/2032 39, 41,
43

SC INK PINK SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

053733(2R) 02/09/2032 5 SINDAN-PHARMA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

126261(R) 19/12/2032 35, 41 BRATU VIOREL SC RODALL SRL

054905(2R) 13/03/2033 25, 35 SC SORSTE SA AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA

052174(2R) 06/08/2032 6, 7,
17, 35,
39, 40

SC POLTEKS SRL

120704(R) 30/03/2031 3, 35 SC MADIN PRODSERV SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

050750(2R) 04/06/2031 34 JT INTERNATIONAL SA RATZA & RATZA SRL

122201(R) 04/07/2032 35, 41,
45

ANCA-LUCIA STANCU ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

122378(R) 10/07/2032 35, 36,
42

LEASECREDIT CONSULTING
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

124162(R) 29/11/2032 29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

126663(R) 09/05/2033 35 WEMAT GLOBAL S.R.L.

019971(3R) 06/01/2033 5 Gowan Crop Protection Limited ROMINVENT S.A.

007865(5R) 09/01/2033 10 MEDTRONIC INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

127139(R) 23/02/2032 41 RADU GHEORGHIU
BOGDAN ALEXANDRU
CIUBUCIU

127139(2R) 23/02/2032 41 RADU GHEORGHIU
BOGDAN ALEXANDRU
CIUBUCIU

052397(2R) 11/11/2032 5 SC TELLURIUM CHEMICAL
CO SRL

055603(2R) 14/03/2033 5 SC PLANTEXTRAKT SRL SC ROMPATENT DESIGN SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

127500(R) 22/10/2032 35 SC BIO FAIR SRL

145450(R) 05/11/2032 16, 32,
35, 39,
41, 43

125388(R) 25/02/2033 7, 9,
35, 41,
42

SC ULTRA TECH GROUP SRL

121722(R) 25/06/2032 24, 25,
26

UNIVERSAL CO SA

055736(2R) 06/03/2033 35, 39 SPEED TAXI SRL CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA

129105(R) 20/02/2033 5 INNER CHI NATURE SRL ALACARTE IP SRL

128911(R) 20/09/2032 29 SC COLLINI COM SRL

054001(2R) 03/10/2032 18, 35 VELICEA CONSTANTIN BRAND LEADER S.R.L.

125638(R) 12/02/2033 5 INNER CHI NATURE SRL ALACARTE IP SRL

126445(R) 18/04/2033 20, 35 SC CONART SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

056020(2R) 28/02/2033 16, 28,
37, 38,
39, 41

SC INTACT PRODUCTION SRL

060196(2R) 05/02/2033 1, 6,
17, 20,
22

ISOPOR SRL SC INTEGRATOR
CONSULTING SRL

069397(2R) 27/03/2033 3, 9,
20, 25

METALLICA A CALIFORNIA
GENERAL PARNERSHIP

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

124952(R) 27/12/2032 41 SC FITNESS ZONE SRL

125050(R) 03/01/2033 41 SC ELAMI CONSULTING SRL

125846(R) 15/02/2033 29, 30 Mondelez Europe GmbH ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

146068(R) 12/04/2033 44 SC 3VET ORIGINAL PROJECT
SRL

126616(R) 08/04/2033 4, 35 SC BLUE GAS SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

JIDVEI SRL SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

053752(2R) 29/11/2032 1, 4,
16, 25

KUWAIT PETROLEUM
CORPORATION

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

055287(2R) 15/01/2033 33 SC WINE PRINCESS SRL LABIRINT AGENŢIA
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

055201(2R) 23/12/2032 1, 4,
16, 25

KUWAIT PETROLEUM
CORPORATION

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

124937(R) 21/01/2033 5 Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD

ROMINVENT S.A.

053751(2R) 29/11/2032 1, 4,
16, 25

KUWAIT PETROLEUM
CORPORATION

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

050464(2R) 09/05/2032 36 CITIGROUP INC. CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

123717(R) 08/11/2032 9, 35,
40, 44

SC OPTIKO SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

125612(R) 15/02/2033 45 SC SMARALD SECURITY SRL

123620(R) 15/10/2032 35, 38,
41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

124726(R) 09/11/2032 33 SC VINICOLA AVEREŞTI 2000
SA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

123400(R) 01/10/2032 35, 37,
38, 39,
41, 42

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

140989(R) 19/12/2032 35 SC NEXIO WEB SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

122387(R) 04/07/2032 18, 35 RUSANDA DAVIDEANU

155783(R) 24/08/2032 7, 16,
18, 28,
35

RADU TRADING COMPANY
SRL

053253(2R) 24/10/2032 35, 45 STOICA VALERIU
STOICA CRISTIANA IRINEL

126816(R) 20/03/2033 35, 42 SC BRAINSPOTTING SRL VOX LEGIS CONSULT S.R.L.

053233(2R) 13/11/2032 9, 42 SMARTREE HRTECH S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

124268(R) 14/12/2032 3, 5, 6,
7, 11,
16, 18,
20, 21,
28, 31,
35, 39,
41, 44

PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

008439(5R) 11/01/2033 1 SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED

ROMINVENT S.A.

121027(R) 25/04/2032 7, 8 SC EDELWEISS GRUP SRL NOMENIUS SRL

124916(R) 08/01/2033 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

007959(5R) 11/01/2033 1, 2 SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED

ROMINVENT S.A.

053515(2R) 22/10/2032 39 SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA SA

055260(2R) 18/03/2033 34 Netco United Pte Ltd. ROMINVENT S.A.

053512(2R) 22/10/2032 39 SOCIETATEA ENERGETICĂ
ELECTRICA SA

123201(R) 13/09/2032 21 SC IPEC SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

127319(R) 05/02/2033 5, 35 SC WALMARK ROMANIA SRL COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

132079(R) 06/06/2033 35 ILINA NATHALI LAURA FUJINA
STEFAN FUJINA

132080(R) 06/06/2033 35 ILINA NATHALI LAURA FUJINA
STEFAN FUJINA

125625(R) 11/10/2032 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

121635(R) 02/05/2032 30 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

124065(R) 16/11/2032 16 INSTITUTUL DE INVESTIGARE
A CRIMELOR COMUNISMULUI
SI MEMORIA EXILULUI
ROMANESC (IICCMER)
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

125616(R) 06/08/2032 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

119172(R) 24/04/2032 30, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

053255(2R) 24/10/2032 35, 45 STOICA VALERIU
STOICA CRISTIANA IRINEL

053883(2R) 29/07/2032 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

053919(2R) 30/10/2032 5 MERCURY PHARMA GROUP
LIMITED

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE IN PI
SRL

050989(2R) 14/05/2032 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

050660(2R) 18/04/2032 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

123027(R) 11/09/2032 36 VIVA CREDIT IFN SA

125978(R) 27/03/2033 3, 5,
29, 30,
31, 35,
42, 44

SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

124070(R) 15/11/2032 31, 35 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

NOMENIUS SRL

053244(2R) 24/10/2032 35, 45 STOICA VALERIU
STOICA CRISTIANA IRINEL

052672(2R) 19/08/2032 33, 35,
39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

146148 (R) 08/03/2033 35 SC GROSVENOR SCM SRL

124370(R) 03/01/2033 35, 41,
45

SC BENEFIT SEVEN S.A PETOSEVIC S.R.L.

124762(R) 10/01/2033 5, 16,
35, 41,
42, 44

FILDAS TRADING SRL

050574(2R) 18/03/2032 42 ASCO INTERNATIONAL SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN
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126636(R) 24/10/2032 29 ISI SAL OFFSHORE ALACARTE IP SRL

124668(R) 11/02/2033 43 SC EURO BOULANGERIE SRL

172753(R) 26/10/2032 6 SC RENICO IND SA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

126091(R) 17/01/2033 35 PROFISAN GROUP SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

125975(R) 03/04/2033 44 SC PRETTY NAILS ALY SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

053398(2R) 15/10/2032 5 SC TELLURIUM CHEMICAL
CO SRL

125233(R) 29/01/2033 30 TOTAL TRANSPORT SRL

142449(R) 24/04/2033 16, 35 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053607(2R) 04/12/2032 28, 35 SC D TOYS SRL

127220(R) 16/04/2033 16, 41 MARIANA BARAC

054904(2R) 03/03/2033 29 SC SIMULTAN SRL

125985(R) 21/03/2033 35, 38,
41, 42

SC IMLIVE SRL

124933(R) 07/11/2032 43 SUFRO COMPANY SRL SC RODALL SRL

020220(3R) 25/02/2033 1, 3, 5,
17, 35,
39

SC CHIMOPAR TRADING SRL

124366(R) 26/11/2032 35, 38,
41

SC NORD VEST TV
ADVERTISING SRL

129015(R) 22/03/2033 42 SC WEBECOM SRL

123949(R) 22/11/2032 29, 35 CAROLI FOODS GROUP SRL

126163(R) 30/04/2033 45 BOGDAN CRINGUREANU

020631(3R) 19/02/2033 1, 11,
40

ROHM AND HAAS COMPANY SC PETOSEVIC SRL

057698(2R) 06/01/2033 39 Atlantic Travels International
S.R.L.

123975(R) 02/10/2032 2, 35 SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

178085(R) 19/07/2032 35, 38 SC IST ULTRA SRL SC APPELLO BRANDS SRL
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054791(2R) 23/04/2033 36 CITIGROUP INC. CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

123738(R) 24/10/2032 20, 35,
37, 42

SC MOBEST SA

056006(2R) 07/05/2033 30, 35,
39, 43

S.C. BOROMIR IND S.R.L.

053832(2R) 22/01/2033 16, 28,
35, 37,
38, 39,
41

SC INTACT PRODUCTION SRL

123236(R) 21/09/2032 7, 8, 9,
12, 22,
28, 35

PALEMO SIGN SRL

124393(R) 03/12/2032 41 SC OXYGEN SERVICII SRL

132008(R) 21/01/2033 6, 7 INDUSTRIAL DE VALVULAS,
S.A. DE C.V.,

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

128490(R) 01/07/2033 37, 38,
39, 41,
42, 45

SC NEI DIVIZIA DE
SECURITATE SRL

126460(R) 02/10/2032 2, 35 SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

124825(R) 17/01/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

130404(R) 24/09/2032 16, 35,
41

SC CRIS & TEO SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

008129(5R) 24/11/2032 5 CORTEVA AGRISCIENCE LLC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

123715(R) 29/11/2032 9, 35,
40, 44

SC OPTINET ROMANIA SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

049897(2R) 22/03/2032 16, 35,
40, 41,
42

SC GUTENBERG S.R.L. LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

172383(R) 25/04/2033 5, 30,
31

SC CIRAST SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL
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172671(R) 12/11/2032 18 CS SALES AND MARKETING
SRL

125178(R) 18/02/2033 45 SC SFIDD SECURITY SRL

129944(R) 21/05/2033 32 INTERNATIONAL BEER
BREWERIES LTD

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

124731(R) 15/01/2033 2 SC POLICOLOR SA CABINET INDIVIDUAL
COMANESCU MARILENA

055216(2R) 15/01/2033 36 HP HEWLETT-PACKARD
GROUP LLC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125086(R) 20/12/2032 1 AGRICOVER DISTRIBUTION
SA

MILMARK DESIGN S.R.L.

054234(2R) 13/02/2033 9, 35 SC ELECTROTERM SRL SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL

003028(5R) 15/11/2032 3, 5 RECKITT BENCKISER
DEUTSCHLAND GmbH

SC PETOSEVIC SRL

018508(3R) 14/07/2032 3 L'OREAL SA MILMARK DESIGN S.R.L.

125130(R) 30/10/2032 12 KIA CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053894(2R) 07/01/2033 16 KIMBERLY CLARK
WORLDWIDE INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125051(R) 03/01/2033 35, 41 SC ELAMI CONSULTING SRL

132918(R) 22/03/2033 41 SC EURO TRAINING AND
EDUCATION CENTER SRL

Cosmovici și Asociații SRL

129808(R) 22/03/2033 9, 41,
42

ASOCIATIA EDUSFERA

053635(2R) 13/12/2032 43 Benihana Holdings Pte.Ltd. RATZA & RATZA SRL

125885(R) 21/03/2033 35 SC VEKALMAR PHARMACIE'S
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

126613(R) 05/04/2033 29, 35 SC MARCEL SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

052952(2R) 16/09/2032 9, 25 GLOBAL ESPRIT INC WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL
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124995(R) 16/01/2033 35, 36,
38, 42,
45

ALPHA BANK ROMANIA SA

124997(R) 16/01/2033 35, 36,
38, 42,
45

ALPHA BANK ROMANIA SA

171978(R) 02/08/2032 35, 36,
41, 43,
45

CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB

COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

124996(R) 16/01/2033 35, 36,
38, 42,
45

ALPHA BANK ROMANIA SA

171979(R) 02/08/2032 35, 36,
41, 43,
45

CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

124543(R) 16/01/2033 35, 36,
38, 42,
45

ALPHA BANK ROMANIA SA

054612(2R) 21/02/2033 12 KIA CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053254(2R) 24/10/2032 35, 45 STOICA VALERIU
STOICA CRISTIANA IRINEL

126272(R) 05/10/2032 30, 35,
39

S.C. VEL PITAR S.A.

123858(R) 23/11/2032 16 S.C LEGEND COM SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

123857(R) 23/11/2032 16 S.C LEGEND COM SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

123910(R) 05/11/2032 7, 37 SC CTE SOLUTION - UTILAJE
SPECIALIZATE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123856(R) 23/11/2032 16 S.C LEGEND COM SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

127568(R) 27/06/2033 7, 8, 35 SC PAP TRANS SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123935(R) 07/11/2032 36, 37,
38, 39,
45

SC SISTEME DE SECURITATE
SCUTUL NEGRU SRL

124974(R) 21/11/2032 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

122470(R) 23/07/2032 43 DINES ANTONIO-FLORIAN

124536(R) 17/12/2032 42 COMAN ANDREI TUDOR
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123365(R) 18/09/2032 5 SC LOOK AHEAD SRL

124537(R) 17/12/2032 42 COMAN ANDREI TUDOR

125231(R) 08/10/2032 5 SC LOOK AHEAD SRL

124251(R) 29/11/2032 35 INTEGER GROUP L.L.C., CABINET MARILENA
COMĂNESCU

127696(R) 07/05/2033 12, 16,
22, 25,
28, 39,
41

SC DUAL TOURS SRL

128437(R) 15/03/2033 45 CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA

126032(R) 14/01/2033 9, 16,
35, 38,
39, 41,
42

HBO ROMANIA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125100(R) 07/01/2033 35, 37 SC SKIN MEDIA SRL SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

125145(R) 11/01/2033 41 VICTORIA'S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, LLC

ROMINVENT S.A.

127983(R) 28/06/2033 29, 32,
43

SC GURA DIHAM SRL

132009(R) 21/01/2033 6, 7 INDUSTRIAL DE VALVULAS,
S.A. DE C.V.,

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

123678(R) 05/10/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

123895(R) 01/11/2032 35, 38,
41, 42,
45

FORUMUL DEMOCRAT AL
GERMANILOR DIN ROMANIA

SOCIETATEA APPELLO
BRANDS S.R.L.

130860(R) 15/01/2033 2 SC POLICOLOR SA CABINET MARILENA
COMANESCU

127004(R) 16/05/2033 7 SC COBOTEC ENGINEERING
SRL

119310(R) 20/02/2032 33, 41,
43

ASOCIATIA SOMELIERILOR
DIN ROMANIA

124455(R) 09/11/2032 29 SC SALTEMPO SRL
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124440(R) 28/11/2032 35, 36,
41, 42,
44, 45

MARCEL ADRIAN AVRAM SC ACTA MARQUE SRL

129754(R) 06/02/2033 29, 35 SC AGIL SRL CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

125203(R) 29/01/2033 30 CREAM LAND SRL CABINET DOINA TULUCA

022794(3R) 01/04/2033 5 MEGA DISPOSABLES SA ROMINVENT S.A.

020642(3R) 25/03/2033 38 THE CARTOON NETWORK,
INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

124380(R) 09/11/2032 5, 30 SC COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ SA

053077(2R) 14/10/2032 11 SC KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

124872(R) 28/11/2032 25, 38,
41

CRISTIAN ALEXANDRU
MINCULESCU

124361(R) 28/11/2032 9, 25,
38, 41

CRISTIAN ALEXANDRU
MINCULESCU

126920(R) 03/06/2033 1, 2,
17, 19

ROMCHIM PROTECT S.R.L.

012800(3R) 02/02/2033 6, 7,
11, 37

ENERGROM S.R.L.

121775(R) 16/05/2032 44 MIHAELA-VENORIA PROICEA RODALL S.R.L.

013127(4R) 29/12/2032 3 HOYU KABUSHIKI KAISHA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

126277(R) 21/03/2033 11 SC APA TARNAVEI MARI SA S.C. NOWAPATENT S.R.L.

128742(R) 20/06/2032 5, 10,
35, 44

SC TRUSTMED SRL

020442(3R) 16/11/2032 2 SOCIETATEA COMERCIALA
POLICOLOR S.A.

CABINET MARILENA
COMANESCU

121006(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

121004(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

121003(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA
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123034(R) 17/09/2032 32, 35,
41

SC BERGENBIER SA ROMINVENT SA

121013(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

121012(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

121011(R) 10/02/2032 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

126031(R) 10/01/2033 25 IOANA ANDRA TURCANU

123675(R) 05/10/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

126889(R) 07/05/2033 16, 35,
39, 42

SC EXONIA HOLDING SRL

131302(R) 21/02/2033 16, 35,
41

SC CRIS & TEO SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

007885(5R) 24/11/2032 29, 32 PEPSICO INC SC PETOSEVIC SRL

125118(R) 06/03/2033 35, 36 SC CMF CONSULTING SA

123676(R) 05/10/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

129501(R) 29/07/2033 16 ROZICA HORTENZIA NIMARĂ S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

124430(R) 29/03/2033 34 JT INTERNATIONAL SA RATZA & RATZA SRL

021739(3R) 25/03/2033 34 JAPAN TOBACCO INC RATZA & RATZA SRL

008441(5R) 10/04/2033 5 SpePharm IP B.V. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

021381(3R) 16/12/2032 3 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

126347(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

125727(R) 18/03/2033 43 SC TURISM COVASNA SA

054833(2R) 26/11/2032 5 SOCIETE DE PRODUITS
NESTLE

Ratza si ratza SRL

020500(3R) 11/03/2033 5 NOVARTIS AG Ratza si ratza SRL

122072(R) 26/06/2032 20, 35,
37, 42

DELIDAKIS DIANA MARIA
GABRIELA

124707(R) 04/12/2032 16 LAZĂR PETRIŞOR RODALL S.R.L.

054253(2R) 19/02/2033 9, 35,
37, 38,
45

SC GENERAL SECURITY SRL
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127056(R) 08/05/2033 16, 35,
39, 43

AQUILA PART PROD COM S.A. CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

124678(R) 06/12/2032 1, 30 LESAFFRE ET COMPAGNIE SC ROMINVENT SA

122060(R) 04/05/2032 29 SOVENA
INTERNACIONAL,S.A.

ROMINVENT SA

055365(2R) 27/02/2033 39 SC FRANCK SRL

127472(R) 29/11/2032 24, 25 CALIN BOGDAN VÎRCOLACU

125811(R) 29/11/2032 24, 25 CALIN BOGDAN VÎRCOLACU

125810(R) 29/11/2032 24, 25 CALIN BOGDAN VÎRCOLACU

123850(R) 21/11/2032 16, 18,
24, 25,
28, 35,
38, 39,
42

CALIN BOGDAN VÎRCOLACU

125809(R) 29/11/2032 24, 25 CALIN BOGDAN VÎRCOLACU

124999(R) 25/09/2032 35, 41,
42, 45

FEDEREATIA NATIONALA DE
MEDIU ECOLOGISTUL

021393(3R) 11/03/2033 9 HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE DEVELOPMENT
LP

ROMINVENT S.A.

123953(R) 29/11/2032 3, 5, 6,
7, 11,
16, 18,
20, 21,
28, 31,
35, 39,
41, 44

PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

054035(2R) 27/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054049(2R) 12/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054184(2R) 12/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054033(2R) 27/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054034(2R) 27/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054185(2R) 12/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

054975(2R) 12/02/2033 32 ROMAQUA GROUP SA

172380(R) 12/11/2032 30, 39,
40

SC AGRO-CHIRNOGI SA SC APPELLO BRANDS SRL

053739(2R) 27/11/2032 35 HONEST GENERAL TRADING
S.R.L.
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055219(2R) 31/01/2033 36 CAMERA AUDITORILOR
FINANCIARI DIN ROMANIA

056154(2R) 31/01/2033 36 CAMERA AUDITORILOR
FINANCIARI DIN ROMANIA

124276(R) 16/11/2032 20 SC LEMET SRL SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL

143917(R) 20/06/2033 37, 38,
39, 41,
42, 45

SC BIDEPA LOGISTICS SRL DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

127982(R) 12/02/2033 36 ANDREI GEORGE PADURARU

125016(R) 25/01/2033 44 SC TURISM COVASNA SA

054497(2R) 25/02/2033 16, 28,
35, 38,
39, 41

SC INTACT PRODUCTION SRL

151979(R) 22/01/2033 33 SC DOMAINE VINARTE SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

126434(R) 20/03/2033 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading
as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128857(R) 21/01/2033 29 SEARA ALIMENTOS LTDA. CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

123310(R) 10/09/2032 36 METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

054081(2R) 16/12/2032 18, 25 LEVI STRAUSS & CO SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

146144(R) 01/04/2033 29, 30 SC DURO SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

130441(R) 22/07/2033 36 SC DAUNE DIRECT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

128902(R) 18/07/2033 36 SC DAUNE DIRECT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125899(R) 27/03/2033 29, 35 SC OLEOMET-SA SRL

007863(5R) 18/12/2032 10 CR BARD INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

127015(R) 30/05/2033 25 SC MADOTEX SRL INTELLEMMI CONSULT SRL
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125574(R) 12/02/2033 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII

065077(R) 15/11/2024 45 STEFANESCU VICTOR
EMANUEL

057482(2R) 21/04/2033 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8,
17, 18,
20, 21,
22, 24,
26, 27,
28, 31,
35, 39

SC BRICOSTORE ROMANIA
SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

055292(2R) 21/02/2033 7, 12 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125443(R) 14/02/2033 35, 36,
37, 39,
41, 42

SC ALDONA SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

124984(R) 25/01/2033 5, 35 SC PROMEDIVET SRL

053793(2R) 17/12/2032 3, 25 VICTORIA'S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, LLC

ROMINVENT S.A.

053793(2R) 17/12/2032 3, 25 VICTORIA'S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, LLC

ROMINVENT S.A.

079704(R) 11/07/2026 16, 41 SUBURBAN PUBLICATIONS
PTY LIMITED
GENERAL NEWSPAPERS PTY
LIMITED
DOUBLE BAY NEWSPAPERS
PTY LIMITED

ANDRA MUSATESCU Cabinet
de Proprietate Industrială

125147(R) 08/01/2033 41, 42 LESAFFRE ET COMPAGNIE SC ROMINVENT SA

124960(R) 11/02/2033 38, 42 SC QUARTZ MATRIX SRL

054487(2R) 03/03/2033 16, 35 MIXT INVEST UNIT S.R.L.

126155(R) 24/05/2033 43 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU ENACHE IP PARTNERS SRL

143299(R) 18/02/2033 32 PRO MIHAI EMINESCU TRUST
SRL

128055(R) 16/07/2033 3, 5 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

126081(R) 22/03/2033 35, 37 SC IT REPUBLIC SRL

127522(R) 10/01/2033 11 SC BLUDECO CONCEPT SRL

125519(R) 27/02/2033 44 TOPKINETO RECUPERARE
MEDICALĂ S.R.L.
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124961(R) 04/12/2032 37, 42 SC SISELEC SRL NOMENIUS SRL

127513(R) 17/04/2033 31 AGROPET TRADE SRL

124330(R) 28/11/2032 9, 16,
18, 35

ATELIERE FARA FRONTIERE

131482(R) 15/11/2032 45 FLOROIU VERONICA

125446(R) 01/02/2033 7, 12,
35

SC IRUM SA

126986(R) 14/01/2033 35, 37,
38, 39,
41, 45

SC S.M.B. SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

056759(2R) 02/04/2033 33 DOMENIILE ALEXANDRION
RHEIN 1892 S.A.

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL

007906(5R) 10/04/2033 4 CASTROL LIMITED ROMINVENT S.A.

125887(R) 18/03/2033 41 ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE ŞI EDUCATIE
TIMPURIE

053769(2R) 13/11/2032 3 FARMEC SA

124844(R) 07/02/2033 29, 31 SC LIXLAND SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

054191(2R) 10/02/2033 6, 37 SC RE AL GLASS SRL

054713(2R) 10/02/2033 6 SC RE AL GLASS SRL

134121(R) 03/01/2033 35 INSTITUŢIA PREFECTULUI -
JUDEŢUL CLUJ

053567(2R) 14/11/2032 29, 35,
39

SC ROCHUS SRL

020231(3R) 07/04/2033 1, 4 CASTROL LIMITED ROMINVENT S.A.

053595(2R) 14/11/2032 29, 35,
39

SC OPTIMEAT SRL

128775(R) 04/07/2033 11, 42 SC TECHNOELECTRIC SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

020551(3R) 07/04/2033 1, 4 CASTROL LIMITED ROMINVENT S.A.

124834(R) 12/02/2033 32 RED BULL GmbH SC PETOSEVIC SRL

008039(5R) 23/11/2032 1 HUNTSMAN INTERNATIONAL
LLC

PETOSEVIC S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

131955(R) 11/02/2033 43 SC AGROSTAR CONSTANTA
SA

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN

056040(2R) 05/02/2033 16, 28,
35, 37,
38, 39,
41

SC INTACT PRODUCTION SRL

129313(R) 22/07/2033 31 MIRCEA GHERAN S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

007828(5R) 09/01/2033 5 MONSANTO TECHNOLOGY
LLC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

021465(3R) 11/12/2032 5 BERLIN-CHEMIE AG. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

125541(R) 19/02/2033 1, 35,
42

SC BEVITECH SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

020457(3R) 11/12/2032 5 BERLIN-CHEMIE AG. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

121268(R) 07/05/2032 3, 5,
35, 39

GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

126282(R) 15/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

054816(2R) 04/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

126284(R) 15/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

054048(2R) 12/02/2033 32, 35 ROMAQUA GROUP SA

126404(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

126406(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

126405(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

126285(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

126286(R) 10/04/2033 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA
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expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

055049(2R) 05/02/2033 33 SC AGRICOLA STIRBEY SRL CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

020849(3R) 20/05/2033 5 GlaxoSmithKline Consumer
Healthecare Holdings (US) LLC

ZMP Intellectual Property SRL

091244(2R) 15/11/2032 35, 39 ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE
SAN AS

RATZA & RATZA SRL

091243(2R) 15/11/2032 35, 39 ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE
SAN AS

RATZA & RATZA SRL

054765(2R) 15/01/2033 16, 35 KOZMO KIMYA SAN.VE DIS
TICARET LTD.STI.

SC ROMINVENT SA

132723(R) 15/05/2033 9, 16,
35, 40,
41, 42

POMPILIU-ALEXANDRU
GALMEANU

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

134080(R) 07/03/2033 33 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

PETOSEVIC SRL

125242(R) 07/02/2033 6, 7,
35, 37

SC LIXLAND SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

054359(2R) 28/02/2033 35, 36,
41, 42,
45

AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU OCUPAREA FORŢEI
DE MUNCĂ

021620(3R) 21/04/2033 18, 25 REEBOK INTERNATIONAL
LIMITED

PETOSEVIC S.R.L.

023009(3R) 26/04/2033 32 MOLSON CANADA 2005 SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

022070(3R) 03/12/2032 25 PERRY ELLIS
INTERNATIONAL GROUP
HOLDINGS LIMITED

ROMINVENT S.A.

012932(4R) 28/06/2033 5 PIONEER HI-BRED
INTERNATIONAL, INC.

ROMINVENT S.A.

056110(2R) 20/02/2033 30 LESAFFRE ET COMPAGNIE SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

134238(R) 14/12/2032 9, 38,
39, 42,
45

INTELLIGENT APPS GMBH ROMINVENT S.A.
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2022 02804 19/04/2022 NaPiesa SMART DOC

AUTOPARTS S.R.L.,
STR. OBORUL
NOU NR. 13, BL.
P10, SC. 3, ET. 6,
AP. 460, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 00606 28/01/2022 SEVEN RTD VASILE LUPU,
STR. CIPRIAN
PORUMBESCU,
NR. 23, JUDEȚ
CONSTANȚA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2022 00491 25/01/2022 Aspiven ROPHARMA S.A.,
STR. IULIU MANIU
NR. 55, ET. 1, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV,
500091, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2022 05180 28/07/2022 Expert Med EXPERT MED IMPORT
EXPORT SRL,
STRADA ACVARIULUI,
NR. 14, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061493,
ROMANIA

M 2022 07327 14/10/2022 LA RĂŢOI CALITATE
PREŢ DIN RESPECT
PENTRU CLIENT!
SINCE 2004

GEORGE CATALIN
BADOI, STR.
INDEPEDENTEI, NR.
10, JUD. CĂLĂRAŞI,
BUDESTI, 915100,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

M 2022 06369 13/09/2022 Învață să înveți SERBAN EUGEN
CHIONCEL, DTR.
CONSTANTIN LECCA
NR. 2, BL. 66E, SC. 1,
ET. 1, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2023 00014 04/01/2023 LASER CREATIVE ART ȘERBAN GHE LAURA
II, STR. CAȘIN,
NR.10, ET.5, AP.17,
JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900546,
CONSTANȚA,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2020 01163 17/02/2020 174318 transmec S.C. LAGUNA

ALBASTRA S.R.L.,
STR. REPUBLICII NR.
51, BL. B, AP. 8, JUD.
BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2022 09168 19/12/2022 HUGO BABY GRAND COTTON
SRL, SOSEAUA
BUCUREȘTI-
URIZICENI, NR.
31, PAVILION T,
ETAJ, CAMERA 1,
BIROUL NR. 87,
JUDETUL ILFOV, COM.
AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2003 03579 /
057567

7 - modificată
8 - modificată
9 - modificată
11 - modificată
16 - modificată
20 - modificată
25 - modificată
35 -
neschimbată
36 - modificată
37 - modificată
38 - modificată
39 - modificată
40 - modificată
41 - modificată
42 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 04/2004 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, agitatoare, utilaje agricole, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalații de garaj),
mașini pentru aspirarea aerului, aerografe
pentru aplicarea culorii, alternatoare, lagăre
antifricțiune pentru mașini / rulmenți anti-frecare
pentru mașini, dispozitive anti-poluare pentru
motoare, plăci (componente ale mașinilor) /
plăci de zăvorâre, osii pentru mașini, inele cu
bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile, lagăre de
rulmenți pentru mașini, rulmenți (componente
ale mașinilor), rulmenți pentru arborii de
transmisie, bătătoare electrice, mașini de
batere, pompe de bere, burdufuri (componente
ale mașinilor), transportoare cu bandă, benzi
pentru transportatoare, curele pentru mașini,
curele pentru motoare, mașini de îndoit, mașini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului /
dispozitive pentru strângerea fânului, mașini
pentru prepararea bitumului, mașini pentru
ascuțirea lamelor (șlefuire) / mașini de șlefuit,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

portcuțite (componente ale mașinilor), lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice,
pentru uz casnic, suflante pentru compresia,
evacuarea și transportul gazelor, suflante pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor /
vânturătoare pentru compresia, aspirarea și
transportul cerealelor / suflante sau vânturătoare
pentru compresia, aspirarea și transportul
cerealelor, suflante, bobine pentru războaiele
de țesut / mosoare pentru războaiele de țesut,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, mașini de umplut sticle,
mașini de spălat sticle, mașini de astupat sticle,
mașini de capsulat sticle, mașini de sigilat sticle,
cutii pentru matrițe (tipărire), mașini de împletit,
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule, saboți de frână, alții decât cei pentru
vehicule, segmente de frână, altele decât cete
pentru vehicule, mașini de tăiat pâinea, mașini
pentru preparare berii, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric (componente
ale mașinilor), buldozere, mașini pentru
unt, calandru / mangal, vinciuri, perii de
carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și aparate pentru șamponarea
covoarelor, electrice, cartușe pentru mașinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalații
centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge / centrifuge (mașini), concasoare
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț, mașini
electromecanice pentru industria chimică,
dălți pentru mașini, mandrine (componente
ale mașinilor), agitatoare, mașini de țigarete
pentru scopuri industriale, site de cenușă
(mașini), clapete de reținere (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur,
foarfeci de tăiat (mașini), ambreiaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
pentru tăierea cărbunelui, râșnițe de cafea,
altele decât cele acționate manual, mașini
de spălat acționate cu monede, motoare cu
aer comprimat, mașini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, pistoare cu aer
comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (mașini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (mașini), biele pentru
mașini, motoare, instalații de condensare,
biele pentru maşini, motoare, cabluri de
comandă pentru mașini, motoare, mecanisme
de comandă pentru mașini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, motoare, convertoare pentru lucrări
din oțel, transportoare (mașini), mașini pentru
producerea cablurilor, cuplaje, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, capote metalice
(componente ale mașinilor) / apărătoare
(componente ale mașinilor) / capace de
protecție (componente ale mașinilor), macarale
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

(dispozitive de ridicare și avansare), arbori
cotiți, cartere pentru mașini, motoare, manivele
(componente ale mașinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, cultivatoare (mașini), generatoare de
curent, dispozitive pentru tragerea draperiilor,
acționate electric, freze (mașini), mașini de
tăiat, arzătoare de tăiat, acționate cu gaz,
chiulase de cilindru pentru motoare, cilindri
pentru mașini, cilindri pentru motoare, mașini
de lapte, mașini de cârpit, dezaerator pentru
apa de alimentare, degresoare (mașini),
macarale derrick, mașini de decupat și filetat /
mașini de filetat piulițe, mașini de ștanțat,
excavatoare cu lingură (mașini), mașini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme
de deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de
deschidere a ușilor, pneumatice, mașini de
drenare, dispozitive pentru extragerea berii sub
presiune, mașini de trefilat, mandrine de găurit
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, flori de
burghiu (componente ale mașinilor), instalații
de foraj, flotante sau neflotante, motoare de
acționare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, lanțuri de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente
ale mașinilor), instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, mașini

820



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

pentru terasamente, ejectoare, aparate de
ridicare, curele de ridicare / centuri pentru
greutăți, lanțuri de ridicare (componente ale
mașinilor), elevatoare (ascensoare), mașini de
embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare pentru vehiculele cu pernă
de aer, motoare pentru ambarcațiuni, motoare
hidraulice, mașini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, țevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, mașini de umplere,
filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
curățarea aerului de răcire, pentru motoare,
filtre (componente aie mașinilor), mașini de
finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor,
mașină de descărnare, mori de măcinat făina,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de mașină, prese de furaj, mașini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, burdufuri de
forjă, mașini de turnătorie, roți de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acționare) pentru
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

războaie de țesut, mecanisme (de acționare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale mașinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor / mașini pentru decorticarea grânelor /
mașini pentru decorticarea cerealelor și
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru brațe pentru uz naval,
râzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale mașinilor), cutii de unsoare
(componente ale mașinilor), mașini de șlefuit,
pietre de șlefuit (componente ale mașinilor) /
discuri de ascuțit (componente ale mașinilor),
ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acționate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcare
și descărcare, mașini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale mașinilor), grape, mașini de
recoltat / mașini de cosit și secerat, echipamente
de transport (minerit) / extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
mașinilor), mașini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

războaie pentru țeserea ciorapilor, carcase
(componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneți de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboți industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
mașinile de tipărit, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului) / îmbinări etanșe (componente ale
motorului), carcase pentru lagăre (componente
ale mașinilor), lagăre (componente ale
mașinilor), demarcare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, mașini de
etichetat, mașini pentru confecționat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
mașinilor), strunguri (mașini-unelte), mașini
de tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de țesut, războaie de țesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianți (componente
ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe utilizate
la tipărire, mașini de tocat carne, mașini pentru
prelucrarea metalelor, aparate de muls, mașini
de frezat, mori (mașini), mori pentru uz casnic,
altele decât cele acționate manual, pietre de
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Nr. depozit,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

moară, sfredele pentru minerit, mașini pentru
producerea apei minerale, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini),
mașini de amestecat, mașini de scobit / mașini
de decojit, cultivatoare motorizate, motoare
pentru ambarcațiuni, motoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de formare, matrițe (componente
ale mașinilor), scări rulante (escalatoare) /
escalatoare, benzi rulante / trotuare mobile,
captatoare și colectoare de noroi (mașini),
amortizoare pentru motoare / amortizoare de
zgomot pentru motoare, troliu de ridicat plase
(pescuit), clești de crestat (mașini-unelte),
mașini de împachetare, mașini de ambalare,
mașini de vopsit, mașini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), mașini de fabricat hârtie, mașini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini
pentru fabricarea pastelor făinoase, pedale
de acționare pentru mașinile de cusut, mașini
de decojit, râșnițe de piper, altele decât cele
acționate manual, segmenți de piston / inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor), mașini de rabotare, pluguri, brăzdare,
mașini și aparate de lustruit (electrice), roți ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (mașini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor),
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cilindrii de tipărire, mașini de tipărit cu utilizare
pe foi de tablă, forme de tipar, mașini de
tipărit, prese de tipar, role de tipar pentru
mașini, mecanisme de propulsie, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mașini de
compactare, scripeți, scripeți (componente ale
mașinilor), pulverizatoare (mașini) / atomizoare
(mașini) / mașini de pulverizat, diagrame pentru
pompe, pompe (componente ale mașinilor,
motoarelor), pompe (mașini), pompe pentru
instalațiile de încălzire, poansoane pentru
mașinile de perforat, mașini de perforat, cricuri
cu cremalieră, mașini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare (de răcire) pentru
motoare, mașini pentru montarea șinelor, mașini
pentru construcția de căi ferate, elevatoare
pentru vagoanele de cale ferată, greble pentru
mașini de greblat, mașini de greblat, bătătoare
(mașini), secerători, mașini de secerat și legat,
mașini de secerat și treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale mașinilor), regulatoare (componente ale
mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit,
mașini de măturat străzile, autopropulsate,
mașini pentru realizarea drumurilor / mașini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
rulmenți cu bile, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru țesături,
mașini de satinat, mașini pentru fabricarea
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cârnaților, fierăstraie cu masă (componente
ale mașinilor), lame de fierăstrău (componente
ale mașinilor), fierăstraie (mașini), mașini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
mașini de sigilat pentru scopuri industriale,
rulmenți cu lubrifiere automată, pulverizator
deșeuri, mașini de cusut, cuplaje de arbori
(mașini), mașini de ascuțit, presr de balotat,
mașini de tuns pentru animale / mașini de
tuns părul pentru animale, foarfeci, electrice,
arcuri-amortizoare de șocuri (componente ale
mașinilor) / pistoane amortizor (componente
ale mașinilor) / pistoane plonjor, aparate de
lustruit pantofii, electrice, lopeți, mecanice,
mărunțitoare (mașini) pentru uz industrial,
suveici (componente ale mașinilor), site (mașini
de sitat sau componente ale mașinilor), instalații
de cernere, mașini de cernere, mașini sizing
machines, sânii portcuțit (componente ale
mașinilor), glisoare pentru mașinile de tricotat /
sănii pentru mașinile de tricotat, prese de
netezit, pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu
gaz / aparate de sudat, cu gaz, arzătoare de
lipit, cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de
sortat pentru industrie, semănătoare (mașini),
bujii pentru motoarele cu combustie internă,
regulatoare de viteză pentru mașini, motoare,
uscătoare rotative (neîncălzite), mașini rotative,
roți de tors, mașini de filat, pulverizator de
vopsit, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de
ștanțat, suporturi pentru mașini, demaroare
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pentru motoare, statoare (componente ale
mașinilor), condensatoare de abur (componente
ale mașinilor), separatoare de abur/ulei motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu abur,
cilindrii compactor! / cilindrii compactor! pentru
pământ, plăci stereotip, mașini de cusut, mașini
de prelucrare a pietrei, șișcornițe (paie tocate) /
tocătoare de paie, presetupe de etanșare
(componente ale mașinilor), aspiratoare
medicale pentru scopuri industriale, ventuze
pentru aparatele de muls / ventuze de fixare
pe ugere pentru aparatele de muls, mașini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de
matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor) / robineți (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare,
mașini de întindere/ întoarcere a fânului,
mașini pentru industria textilă, lancie termică
(mașini), mașini de filetat, mașini de treierat,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice / deschizătoare de conserve, electrice,
mașini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale mașinilor), convertizoare
de cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alții decât cei
pentru vehiculele tereste, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele tereste,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, transportoare
pneumatice, mașini de debavurat / aparate
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de prelucrare / aparate de prelucrare prin
așchiere, mașini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice / tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine,
altele decât cele pentru vehiculele tereste, t
urbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), mașini de cules litere (tipărire), mașini
de cules litere (fotoculegere), mașini de turnat
litere, prese tipografice, mașini tipografice,
articulații universale (articulații cardanice),
pompe de vid (mașini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor și
dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale mașinilor), vibratoare (mașini)
pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat (rufe),
instalații de spălat pentru vehicule / instalații
pentru spălarea vehiculelor, unități de eliminare
a deșeurilor / unități de eliminare a gunoiului,
mașini de compactare a deșeurilor / mașini
de compactare a gunoiului, încălzitoare de
apă (componente ale mașinilor), separatoare
de apă / robinete de drenaj, mașini și aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, mașini de
plivit, mașini de sudat, electrice, roți de mașini,
mecanisme cu roți dințate, teluri, electrice,
pentru uz casnic, mașini de spălat albe / mașini
de spălat colorate, vinciuri, prese de vin,
vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini
de ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.

828



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

8 - Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras, ustensile abrazive (ustensile
de mână), tesle (unelte), ustensile agricole,
acționate manual, furci agricole (unelte de
mână), filiere rotunde, burghie (unelte de mână),
sule, topoare, dispozitive de întindere a benzilor
metalice (unelte de mână), baionete, mașini
de tuns barba, menghine de banc (ustensile
de mână), cosoare, tăișuri pentru uneltele
așchietoare (componente ale uneltelor de
mână), tăișuri pentru uneltele așchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuțirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuțite (arme), foarfeci pentru marginile
de gazon, mașini de găurit, bomfaiere, unelte
pentru împletit (unelte de mână), fiare pentru
marcare, burghie de mână, cuțite de altoit,
sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci
pentru vite, dălți de călăfătuit, dornuri de
perforat (unelte de mână), feliatoare de brânză,
neelectrice, dălți, satâre (cuțite), menghine
de mână pentru tâmplari sau arămari, securi,
fiare de ondulat, răngi, clești pentru ondulare,
pensete pentru cuticule / clești pentru cuticule,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână),
cuțite, unelte pentru tăiat (unelte de mână),
pumnale, ustensile pentru decantarea lichidelor
(unelte de mână), aparate de epilat, electrice
și neelectrice, aparate pentru distrugerea
paraziților de plante, acționate manual, ștanțe
(unelte de mână) / clupe (unelte de mână) /
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cuțite pentru filete (unelte de mână), săpătoare
(unelte de mână), săpătoare de șanțuri (unelte
de mână), cuțitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), aparate pentru perforarea urechilor,
maiuri pentru pământ (unelte de mână), unelte
așchietoare (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, imprimatoare în relief (unelte
de mână), pietre de polizor abrazive, ace pentru
gravură, expandoare (unelte de mână), piese de
extensie pentru suporturile burghielor de filetat,
ondulatoare pentru gene, cuțite pentru potcovari,
pile (tools), aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice / bureți de șlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, vătraie, burdufuri pentru
șeminee (unelte de mână), plăci de păr, oale
de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), ciocane cu capul
rotund (unelte de mână), unelte pentru împâslire
(unelte de mână), unelte pentru grădină,
acționate manual, sfredele (unelte de mână),
diamante pentru tăiat geamuri (componente
ale uneltelor de mână), fiare de gofrare, dălți
(unelte de mână), unelte pentru altoire (unelte
de mână), unelte de gravat (unelte de mână),
pietre de șlefuit (unelte de mână) / pietre de
polizor (unelte de mână), pistoale (unelte de
mână), pistoale, acționate manual, pentru
extrudarea masticurilor, melițe (unelte de
mână), coase hainault, mașini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, mașini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
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pensete pentru îndepărtarea părului, ciocane
(unelte de mână), burghie de mână, acționate
manual, unelte de mână, acționate manual,
ustensile de mână pentru ondularea părului,
pompe de mână, harpoane pentru pescuit,
securi, săpăligi (unelte de mână), bărzi / securi
pentru cioplit, burghie de perforare (componente
ale uneltelor de mână), cuțite pentru cercuri
(unelte de mână), cuțite de vânătoare, dălți
pentru gheață, pulverizatoare insecticid (unelte
de mână) / atomizoare insecticid (unelte de
mână) /spray-uri insecticid (unelte de mână),
fiare (unelte de mână neelectrice), fierăstraie
mecanice, cuțite, calapoade (unelte de mână
pentru cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuțit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acționate manual, unelte pentru
marcarea animalelor / unelte pentru marcarea
vitelor, ciocane de lemn (ustensile de mână),
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, cavile de matisit, ciocane pentru zidari,
sape late, freze (unelte de mână), cuțite de
mărunțit (unelte de mână) / cuțite de descărnat
(unelte de mână) / satâre (unelte de mână),
cutii șablon pentru tăiere la unghi (unelte de
mână), colectoare pentru monede, mojare
pentru sfărâmare (unelte de mână), dălți pentru
scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane de
scos cuiele, acționate manual / clești de scos
cuiele, acționați manual, răngi pentru scos cuie
(unelte de mână), dornuri de găurit, clești pentru
unghii, pile de unghii, pile de unghii, electrice,
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unghiere, electrice sau neelectrice, pile ac,
poansoane cu numere, desfăcătoare de stridii,
cuțite de paletă, cuțite de sculptat (unelte de
mână), cuțite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj / buciarde, sape
(unelte de mână), perforatoare tip ac, clești,
cuțite pentru pizza, neelectrice, cuțite de rindea,
rindele, patenți, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit) / unelte de fier pentru lustruit, fiare de
capsulare (unelte de mână), foarfeci pentru
curățare de crengi / foarfeci de grădină, foarfeci
pentru pomi, cuțite de altoit, boxuri pentru pumn,
clești de perforat (unelte de mână), perforatoare
(unelte de mână), instrumente pentru perforarea
biletelor, rindele de fălțuit, greble (unelte de
mână), pisăloage (unelte de mână) / pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri
(unelte de mână), rașpele (unelte de mână),
dispozitive cu clichet (unelte de mână), curele
de ascuțit briciul, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, doze pentru alezor, alezoare,
nituitoare (unelte de mână), ciocane de nituit
(unelte de mână), greble pentru nisip, lame de
fierăstrău (componente ale uneltelor de mână),
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte
de mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete
(unelte de mână), unelte de răzuit (unelte de
mână), șurubelnițe, neelectrice, inele pentru
coase, pietre pentru coase / pietre de ascuțit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
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șlefuit, oțeluri de ascuțit / oțeluri pentru cuțite,
instrumente de ascuțit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeți (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele
de foc, veselă de argint (cuțite, furculițe și
linguri), instrumente și unelte pentru jupuirea
animalelor, baroase, cazmale (unelte de mână),
chei de buloane (unelte de mână) / chei de
piulițe (unelte de mână), spatule (unelte de
mână), linguri, rigle (unelte de mână), unelte
de ștanțare (unelte de mână) / ștanțe (unelte
de mână), ciocane pentru piatră, instrumente
de șlefuit, teci pentru săbii, săbii, seringi pentru
pulverizarea insecticidelor, tacâmuri (cuțite,
furculițe și linguri) / articole pentru masă (cuțite,
furculițe și linguri), chei tubulare de tip t, freze
de înfiletare (unelte de mână), extractoare
de buruieni (unelte de mână), desfăcătoare
de conserve, neelectrice / deschizătoare de
conserve, neelectrice, curele pentru unelte
(suporturi), foarfeci de tăiat crengi, cuțite de
tăiat țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat
țevi, pensete, feliatoare de legume / cuțite de
legume / mărunțitoare de legume, tocătoare de
legume, menghine, suporturi pentru barele de
ascuțit, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice, aparate şi instrumente pentru
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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 înregsitratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare, abace, acumulatori,
electrici, hidrometre pentru acid, acidimetre
pentru baterii, alarme acustice / alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
actinometre, mașini 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 inaltă tensiune, anozi, roboți
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferență (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, aparate și instrumente
pentru astronomie, receptoare audio și video,
aparatura didactică audiovizuală, instrumente
de azimut, cântare (balanțe romane) / balanțe
(bascule romane), dispozitive de echilibrare,
cititoare de coduri de bare, barometre, baterii,
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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, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, aparate de
copii heliografice, instrumente de control pentru
boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică,
aparate pentru respirație, cu excepția celor
pentru respirația artificială, veste anti-glonț,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, cabluri,
electrice, mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), tuburi capilare, rigle gradate
pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
case de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru baterii electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare în
laboratoare, cronografe (aparate de înregistrare

835



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

836

a timpului), camere cinematografice, filme
cinematografice, expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curățare pentru discurile de pick-
up / aparate de curățare pentru discurile de vinii,
lentile de apropiere, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor /
articole de îmbrăcăminte pentru protecția
împotriva, cabluri coaxiale, bobine, electrice,
mecanisme pentru aparatele acționate cu fise,
mecanisme pentru televizoarele acționate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, compact-
discuri (audio-video), compact-discuri (memorie
numai pentru citire), compact-disc playere,
comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, 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),
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conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraactionate, detectoare de fise
contrafăcute, contoare / aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice / conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, creuzete (laborator) /
cupele (laborator), redresoare de curent,
ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere de
decompresie, magneți decorativi, aparate de
demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate științifice,
diafragme (fotografie), mașini de dictare
dictating machines, aparate de difracție
(microscopie), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței / aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), traducătoare electronice de
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buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afișaj electronic,
publicații electronice, descărcabile, carduri
magnetice codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, ergometre, exponometre
(contoare de expunere la lumină), oculare,
instrumente care conțin oculare, ochelari de
protecție, facsimile, aparate pentru fermentare
(aparate de laborator), cabluri cu fibră optică,
aparate pentru tăierea filmelor, filme, expuse,
filtre pentru măștile respiratorii, filtre (fotografie),
filtre pentru razele ultraviolete, pentru
fotografie, extinctoare de incendiu, alarme
de incendiu, bătătoare de stins incendiile,
scări de incendiu, duze pentru furtunurile de
stins incendiile, mașini de stins incendiile,
pompe de incendiu, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase) /
semnalizatoare (indicatoare luminoase), blițuri
(fotografie), dischete, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galenă (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de benzină /
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate de
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satinare pentru tipăriturile fotografice, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, mănuși
pentru scafandri, mănuși de protecție împotriva
razelor x de uz industrial, ochelari de protecție
pentru sporturi, grilaje pentru baterii, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare),
căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile
electrice, garduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea
de la distanță / dispozitive electrice pentru
pornirea de la distanță, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, inductoare
(electricitate), 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, genunchiere pentru
muncitori, tăvi de laborator, lactodensimetre,
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lactometre, lasere, nu cele pentru scopuri
medicale, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare,
nivele (instrumente pentru determinarea
orizontalei), aparate și echipamente pentru
salvarea vieții, colaci de salvare, veste de
salvare, centuri de salvare, plute de salvare,
regulatoare de lumină, electrice, indicatoare
electronice cu emisie de lumină, balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unități cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneți, lupe (optică), compasuri /
busole marine, sonde marine de adâncime,
trasatoare paralele (tâmplărie), geamanduri
de marcare, stâlpi pentru antenele fără fir,
instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
nivele de mercur, baloane meteorologice,
instrumente meteorologice, metronoame,
șuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,

840



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, oglinzi pentru inspecția muncii,
oglinzi (optică), modemuri, mașini de numărat
și sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri /
suporturi pentru mouse, aparate și instrumente
nautice, aparate de semnalizare navală, sisteme
de navigație pentru vehicule (calculatoare de
bord), instrumente de navigație, ace pentru
pick-upuri / ace de pick-up, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, discuri de pick-up / discuri de
înregistrare audio, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), fotometre, aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, aparate
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și instrumente pentru fizică, pince-nez,
pipete, planșete topografice (instrumente
topografice), planimetre, plăci pentru baterii,
plottere, prize, fișe și alte elemente de cuplare
(conexiuni electrice), fire cu plumb, fire cu
plumb, calculatoare de buzunar, polarimetre,
aparat de măsurare cu precizie, balanțe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate de
măsurare a presiunii, indicatoare de presiune,
circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri științifice, procesoare
(unități centrale de procesare) / unități centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecție,
aparate de proiecție, dispozitive de protecție
împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecție împotriva razelor x,
nu cele pentru scopuri medicale, costume de
protecție pentru aviatori, căști de protecție,
măști de protecție, căști de protecție pentru
sporturi, 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 siguranță pentru traficul feroviar,
aparate pentru măsurarea distanțelor /
telemetre, cititoare (echipament de procesare
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a datelor), pick-upuri, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
refractometre, scanere (echipamente de
procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre
pentru șuruburile cu filet, lentile selfie, semi-
conductoare, sextanți, manșoane pentru
cablurile electrice, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
declanșatoare (fotografie), obturatoare
(fotografie), lunete de vizare pentru armele de
foc / lunete telescopice pentru armele de foc,
sonerii de semnalizare, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, fluiere de semnalizare, geamanduri
de semnalizare, semnale, luminoase sau
mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, simulatoare pentru conducerea și
controlul vehiculelor, sirene, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare / clinometre /
indicatori de pantă / inclinometre, detectoare
de fum, baterii solare, căști pentru sudori, valve
solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate de
plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
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lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), sisteme
de aspersoare pentru protecția împotriva
incendiilor, regulatoare pentru iluminarea
scenei, stative pentru aparatele foto, cabluri
demarcare pentru motoare, aparate pentru
direcție, automate, pentru vehicule, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
sulfitometre, ochelari de soare, instrumente
topografice, lanțuri topografice, aparate și
instrumente topografice, nivele topografice,
tablouri de distribuție, cutii de distribuție
(electricitate), întrerupătoare, electrice,
tahometre, magnetofoane, materiale didactice,
protecții pentru dinți, fire de telegraf, telegrafe
(aparate), receptoare de telefon, aparate de
telefon, transmițătoare pentru telefon, fire
de telefon, teleimprimatoare, telepromptere,
teleruptoare, telescoape, televizoare, indicatoare
de temperatură, terminale (electricitate),
instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, supape termionice /
tuburi termionice, termohigrometre, termometre,
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nu cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
totalizatoare, conuri de trafic, transformatoare
(electricitate), tranzistoare (electronice),
transmițătoare de semnale electronice,
transmițătoare (telecomunicații), seturi de
transmisie (telecomunicații), plăci transparente
(fotografie) / diapozitive (fotografie), trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
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, casete video, vizoare, fotografice,
viscozimetre, viziere pentru căști, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, dispozitive de protecție
împotriva supratensiunii, voltmetre, mașini de
vot, plăcuțe pentru circuite integrate, stații radio
portabile (walkie-talkie), tăvi pentru developare
(fotografie), indicatoare de nivel al apei,
undametre, poduri-bascule, cântare, instrumente
și aparate de cântărire, greutăți, alarme cu fluier,
conuri de vânt pentru indicarea direcției vântului,
conectori de doză (electricitate), fire, electrice,
măști de protecție pentru muncitori, suporturi
de odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate cu raze x,
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nu cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, cu exceptia instalatiilor pentru
incalzit si pentru cosuri si a componentelor
acestora, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer,
instalații de filtrare a aerului, aparate de aer
condiționat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalațiile de încălzire cu abur, aparate
și mașini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, instalații de aer condiționat, aparate de aer
condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat) /
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit / oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie / instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
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țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, suporturi pentru arzătoarele de
gaz, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de
pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalatii sanitare), prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, cutii de răcire, electrice /
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare /
cuve de răcire pentru cuptoare, instalații de
răcire pentru apă, instalații de răcire pentru
lichide, mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalații de tras apa, saci pentru picioare,
încălziți electric, încălzitoare pentru picioare,
electrice sau neelectrice, forje, portabile, fântâni,
congelatoare, brichete pentru aprinderea
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gazului, aparate pentru prăjirea fructelor,
grătare de cuptor / băii de grătar, cenușare
pentru cuptoare / cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalațiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de gaz,
altele decât componentele mașinilor, arzătoare
germicide, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă) / instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuțe cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
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fitinguri pentru baie cu aer cald, reșouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidra nți, mașini și aparate de
făcut gheață, încălzitoare cu imersie, arzătoare
incandescente, incineratoare, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
brichete, instalații de iluminat pentru vehiculele
aeriene, aparate și instalații de iluminat, aparate
de iluminat pentru vehicule, lumini pentru
vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de
crăciun / instalații electrice pentru pomul de
crăciun, lumini pentru automobile / lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malț, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), instalații de răcire a laptelui,
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lămpi pentru mineri, robinete pentru țevile
de apă / robineți pentru țevile de apă, lumini
pentru motociclete, reactoare nucleare / pile
atomice, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol,
aparate pentru spălarea / absorbția uleiului,
fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
paste urizatoare, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare) / țevi
de apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, rezervoare de apă sub
presiune, instalații de procesare a combustibililor
și materialului nuclear moderator / instalați
de procesare a combustibililor nucleari și
materialului nuclear moderator, instalații de
epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, mașini și aparate de
refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, frigidere, accesorii
de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii

850



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

851

de siguranță pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, aparate și instalații sanitare, instalații
pentru saună, reflectoare, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
electrice, colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, băi spa (căzi), cazane cu
abur, altele decât componentele mașinilor,
instalații de generare a aburului, acumulatoare
de aburi, aparate cu abur pentru față (saune),
sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lămpi stradale / lămpi standard,
plăci structurale pentru cuptoare / cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru țevi și conducte / robineți pentru
țevi și conducte, robinete / robineți, ventile
termostatice (componente ale instalațiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turcești, portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, pisoare (obiecte
sanitare), faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), instalații de
ventilație pentru vehicule (aer condiționat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
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mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini de irigat pentru scopuri
agricole, aparate cu jet de apă, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului.
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,
ştampile 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
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din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice /
tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeț!) 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 i planuri, materiale de legătorie,
aparate și mașini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărți, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planșete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri de birou / capse de
birou, pânză pentru legatul cărților / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), coperți (papetărie) /
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învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, imprimante pentru carduri de credit,
neelectrice, protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare de
documente pentru birou, protecții din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, ace pentru panou de plută / piuneze,
planșete pentru desen, materiale pentru
desen, instrumente pentru desen, seturi pentru
desen, penițe pentru desen, rigle pentru desen,
duplicatoare, benzi elastice pentru birou, hârtie
pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori din
hârtie pentru ghivecele de flori, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, mașini de francat
pentru utilizare la birou / aparate mecanice de
timbrat pentru utilizare la birou, florare, regale
cu litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie sau
plastic, hărți geografice, lipici pentru papetărie
sau de uz casnic / paste pentru papetărie sau
de uz casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau
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de uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologies 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, suporturi
de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, 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), aparate pentru
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montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
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 (articole
utilizate în școală), pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete pentru
pictori, broșuri, pantografe (instrumente de
desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decorațiunile pentru păr, mărunțitoare de hârtie
pentru utilizare la birou, cuțite pentru hârtie
(deschizători de scrisori), filtre din hârtie pentru
cafea, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, papier mâche (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuțitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), gravuri
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fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
materiale plastice pentru modelaj, postere,
orare tipărite, materiale tipărite, publicații
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), role
pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), 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, 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, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
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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, protecții pentru masă din
hârtie, agățători pentru fișele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu
excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie
de toaletă / hârtie igienică, prosoape din hârtie,
șabloane de copiere, hârtie de calc, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, caractere (numere și
litere) / litere (caractere), panglici pentru mașina
de scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe
de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
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ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, bănci (mobilă),
bănci de lucru, bolțuri, nemetalice, suporturi
pentru cărți (mobilă), suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, fotolii, coșuri de
pâine pentru brutari, butoaie, nemetalice,
coșuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, paturi,
canistre, nemetalice, pentru combustibil lichid,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, șezlonguri, comode, cuiere,
tejghele (mese), lădițe, dulapuri, decorațiuni
din plastic pentru produsele alimentare,
birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, divane,
cuști pentru câini, fitinguri de uși, nemetalice,
încuietori pentru 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, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
dulapuri pentru dosare, mobilă, fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărțitoare din lemn pentru mobilă / elemente
despărțitoare din lemn pentru mobilă, rotile
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pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte (depozitare), paleți de
manipulare, nemetalici, tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluși, balamale, nemetalice,
dulapuri de cartotecă (mobilă), cuști pentru
animalele de gospodărie, panouri de agățat
cheile, scări din lemn sau plastic, zăvoare,
nemetalice, pupitre, rafturi de bibliotecă,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, scări mobile pentru îmbarcare,
nemetalice, pentru pasageri, elemente mobile
(decorațiuni), mobilă de birou, 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 / bănci (scaune), scaune din metal,
rafturi pentru dulapurile de registratură, rafturi
pentru depozitare, vitrine (mobilă), birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru mașinile
de calculat, blaturi de mese, mese, mese din
metal, cărucioare de servit ceaiul, dozatoare
de prosoape, fixe, nemetalice / dozatoare de
prosoape, nemetalice, fixe, cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului,
mese de scris / rafturi pentru mașinile de scris,
cazane, nemetalice, suporturi pentru lavoare
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(mobilă), valve din plastic pentru țevile de apă,
fitinguri pentru ferestre, nemetalice.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap, uniforme.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, brokeraj, servicii
de birou de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenție de colectare a debitelor,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
informații financiare, servicii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, informații în domeniul asigurărilor,
împrumuturi (finanțare), servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de debit,
servicii de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
instalarea și repararea alarmelor antifurt,
închirierea mașinilor de curățare, curățarea
uscată, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea elevatoarelor /
instalarea și repararea ascensoarelor, instalarea
și repararea proiectoarelor de film, instalarea
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și repararea alarmelor de incendiu, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea, întreținerea
și repararea componentelor hardware ale
calculatorului, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, instalarea,
întreținerea și reparația mașinilor, repararea
aparatelor de fotografiat, repararea pompelor,
repararea încuietorilor de siguranță, întreținerea
și repararea telefoanelor, servicii de reparații în
cazul unei defecțiuni a vehiculului.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), informații despre
telecomunicații, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, servicii de agenție de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), difuzarea prin
intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
închirierea echipamentului de telecomunicații,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la o
rețea globală de computere, servicii de rutare
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și joncțiune pentru telecomunicații, servicii de
teleconferință, servicii de telefonie, închirierea
telefoanelor, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmiterea e-mailurilor, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia fără fir (wireless).
39 - Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii, transportul
cu ambarcațiunile, închirierea de mașini,
transportul cu mașina, servicii de șoferie,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poștală, transportul cu feribotul, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri închirierea de garaje,
livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, transportul pe
calea ferată, închirierea de frigidere / închirierea
de dulapuri frigorifice pentru alimente, servicii
de debarasare, transportul fluvial, operațiuni
de încărcare-descărcare, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, transport, informații despre
transport, transportul de mobilier, descărcarea
încărcăturilor, servicii de remorcare în cazul
avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule,
închirierea de portbagaje cu montare pe
capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.
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40 - Tratament de materiale, purificarea aerului,
dezodorizarea aerului, împrospătarea aerului.
41 - Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
închirierea de aparate cinematografice,
organizarea și susținerea colocviilor, cursuri
de corespondență, informații despre educație,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informații despre divertisment, producții de film,
altele decât filmele publicitare, microfilmam,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziție muzicală, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, informații despre posibilitățile de
recreere, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii
închirierea de decoruri pentru spectacole,
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producția de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
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, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terți,
duplicarea programelor de calculator, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, software ca serviciu (saas),
actualizarea software-ului pentru calculatoare.
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M 2003 04289 /
060664

9 - modificată
11 - modificată
35 - modificată

866

SC FLANCO RETAIL SA 09/2004 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 şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare, abace, acumulatori,
electrici, hidrometre pentru acid, acidimetre
pentru baterii, alarme acustice / alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
actinometre, mașini 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, roboți
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferență (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, aparate și instrumente
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pentru astronomie, receptoare audio și video,
aparatura didactică audiovizuală, instrumente
de azimut, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, 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, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, aparate de
copii heliografice, instrumente de control pentru
boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică,
aparate pentru respirație, cu excepția celor
pentru respirația artificială, veste anti-glonț,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, cabluri,
electrice, mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), tuburi capilare, rigle gradate
pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
case de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
aparate pentru schimbarea acelor de pick-up,
încărcătoare pentru baterii electrice, instrumente
pentru verificarea francării / instrumente pentru
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verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare în
laboratoare, cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), camere cinematografice, filme
cinematografice, expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curățare pentru discurile de pick-
up / aparate de curățare pentru discurile de
vinii, lentile de apropiere, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
incendiilor/articole de îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, îmbrăcăminte
special concepută pentru laboratoare, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, mecanisme pentru
aparatele acționate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acționate cu fise, colectoare,
electrice, aparate electrice pentru comutare,
comutatoare, compact-discuri (audio-video),
compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, comparatoare,
compasuri de măsurare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, calculatoare, consensatoare
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(capacitoare) / capacitoare, conductoare,
electrice, conexiuni pentru liniile electrice,
conectori (electricitate), lentile de contact,
contacte, electrice, containere pentru lamele
de microscop, containere pentru lentilele de
contact, panouri de comandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
contrafăcute, contoare / aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice / conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, creuzete (laborator) /
cupele (laborator), redresoare de curent,
ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere de
decompresie, magneți decorativi, aparate de
demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate științifice,
diafragme (fotografie), mașini de dictare
dictating machines, aparate de difracție
(microscopie), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
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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), traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afișa) electronic,
publicații electronice, descărcabile, carduri
magnetice codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, ergometre, exponometre
(contoare de expunere la lumină), oculare,
instrumente care conțin oculare, ochelari de
protecție, facsimile, aparate pentru fermentare
(aparate de laborator), cabluri cu fibră optică,
aparate pentru tăierea filmelor, filme, expuse,
filtre pentru măștile respiratorii, filtre (fotografie),
filtre pentru razele ultraviolete, pentru
fotografie, extinctoare de incendiu, alarme de
incendiu, bătătoare de stins incendiile, scări
de incendiu, duze pentru furtunurile de stins
incendiile, mașini de stins incendiile, pompe
de incendiu, șalupe de stins incendile, pături
ignifuge, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase) /
semnalizatoare (indicatoare luminoase), blițuri
(fotografie), dischete, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
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871

laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galenă (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de benzină /
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate de
satinare pentru tipăriturile fotografice, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, mănuși
pentru scafandri, mănuși de protecție împotriva
razelor x de uz industrial, ochelari de protecție
pentru sporturi, grilaje pentru baterii, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare),
căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, 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 distanță / dispozitive electrice pentru
pornirea de la distanță, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, 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
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(instrumente de măsurare), tonomate, muzicale /
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, cutii de joncțiune
(electricitate), manșoane de joncțiune pentru
cablurile electrice, genunchiere pentru
muncitori, tăvi de laborator, lactodensimetre,
lactometre, lasere, nu cele pentru scopuri
medicale, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare,
nivele (instrumente pentru determinarea
orizontalei), aparate și echipamente pentru
salvarea vieții, colaci de salvare, veste de
salvare, centuri de salvare, plute de salvare,
regulatoare de lumină, electrice, indicatoare
electronice cu emisie de lumină, balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unități cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneți, lupe (optică), compasuri /
busole marine, sonde marine de adâncime,
trasatoare paralele (tâmplărie), geamanduri
de marcare, stâlpi pentru antenele fără fir,
instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
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măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
nivele de mercur, baloane meteorologice,
instrumente meteorologice, metronoame,
șuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, oglinzi pentru inspecția muncii,
oglinzi (optică), modemuri, mașini de numărat
și sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri /
suporturi pentru mouse, aparate și instrumente
nautice, aparate de semnalizare navală, sisteme
de navigație pentru vehicule (calculatoare de
bord), instrumente de navigație, ace pentru
pick-upuri / ace de pick-up, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
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874

contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, discuri de pick-up / discuri de
înregistrare audio, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), fotometre, aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, aparate
și instrumente pentru fizică, pince-nez,
pipete, planșete topografice (instrumente
topografice), planimetre, plăci pentru baterii,
plottere, prize, fișe și alte elemente de cuplare
(conexiuni electrice), fire cu plumb, fire cu
plumb, calculatoare de buzunar, polarimetre,
aparat de măsurare cu precizie, balanțe
de precizie, conectori pentru indicatoarele
de presiune pentru supape, manometre,
aparate de măsurare a presiunii, indicatoare
de presiune, circuite imprimate, imprimante
pentru utilizare împreună cu calculatoarele,
prisme (optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare) /
unități centrale de procesare (procesoare),
ecrane de proiecție, aparate de proiecție,
dispozitive de protecție împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecție
împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecție pentru aviatori,
căști de protecție, măști de protecție, căști de
protecție pentru sporturi, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

scopuri industriale, ecrane de radiologie
pentru scopuri industriale, radiouri, aparate
de emisie pentru radiotelegrafie, aparate de
emisie pentru radiotelefonie, dispozitive de
siguranță pentru traficul feroviar, aparate pentru
măsurarea distanțelor / telemetre, cititoare
(echipament de procesare a datelor), pick-
upuri, articole de îmbrăcăminte reflectorizante,
pentru prevenirea accidentelor, refractometre,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
diafragme (fotografie), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru șuruburile cu filet,
semi-conductoare, sextanți, manșoane pentru
cablurile electrice, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
declanșatoare (fotografie), obturatoare
(fotografie), lunete de vizare pentru armele de
foc / lunete telescopice pentru armele de foc,
sonerii de semnalizare, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, fluiere de semnalizare, geamanduri
de semnalizare, semnale, luminoase sau
mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, simulatoare pentru conducerea și
controlul vehiculelor, sirene, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre / indicatori de pantă / inclinometre,
pagina 120, detectoare de fum, baterii solare,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
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înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate de
plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), sisteme
de aspersoare pentru protecția împotriva
incendiilor, regulatoare pentru iluminarea
scenei, stative pentru aparatele foto, cabluri
demarcare pentru motoare, aparate pentru
direcție, automate, pentru vehicule, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
sulfitometre, ochelari de soare, instrumente
topografice, lanțuri topografice, aparate și
instrumente topografice, nivele topografice,
tablouri de distribuție, cutii de distribuție
(electricitate) întrerupătoare, electrice,
tahometre, magnetofoane, materiale didactice,
protecții pentru dinți, fire de telegraf, telegrafe
(aparate), receptoare de telefon, aparate de
telefon, transmițătoare pentru telefon, fire
de telefon, teleimprimatoare, telepromptere,
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teleruptoare, telescoape, televizoare, indicatoare
de temperatură, terminale (electricitate),
instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, supape termionice /
tuburi termionice, termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, termostate, termostate pentru
vehicule, distribuitoare automate de bilete,
comutator temporizat, automat, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), totalizatoare,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), trepiede pentru aparatele de
fotografiat, urinometre, 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, casete video,
vizoare, fotografice, viscozimetre, viziere pentru
căști, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, poduri-bascule,
cântare, instrumente și aparate de cântărire,
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greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate cu raze x,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
11 - Aparate de aer condiţionat, frigidere,
aparate de coacere, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torțe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalații de filtrare a aerului, aparate de
aer condiționat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalațiile de încălzire cu abur, aparate
și mașini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalații de aer condiționat,
aparate de aer condiționat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru
acvarii, încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru
acvarii, lămpi cu arc, instalații pentru transportul
cenușei, automate, autoclave, electrice,
pentru gătit / oale sub presiune, electrice,
cuptoare pentru brutărie, grătare, căzi de
baie, căzi de baie pentru băi de șezut, fitinguri
pentru baie, instalații pentru baie / instalații
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sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
aparate pentru răcirea băuturilor, lumini pentru
biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalațiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele mașinilor, aparate de sterilizare
a cărților, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de pâine,
mașini de făcut pâine, mașini de copt pâine,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, felinare cu
lumânări, carbon pentru lămpile cu arc, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, canale de fum pentru coșuri,
suflante pentru coșurile de fum, lampioane
chinezești, fântâni de ciocolată, electrice,
aparate de cromatografie pentru scopuri
industriale, camere sterile (instalații sanitare),
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
mașini de cafea, electrice, bobine (componente
ale instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, răcitoare pentru
cuptoare / cuve de răcire pentru cuptoare,
instalații de răcire pentru apă, instalații de răcire
pentru lichide, mașini și instalații de răcire,
instalații și echipamente de răcire, instalații
de răcire pentru tutun, lămpi cu lumină rece,
vane (încălzire), friteuze, electrice, dispozitive
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de dezghețare pentru vehicule, aparate
pentru deshidratarea deșeurilor alimentare,
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor /
bări de grătar, cenușare pentru cuptoare / cutii
de cenușă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu
gaz, aparate de epurare a gazelor, epuratoare
de gaz (componente ale instalațiilor cu gaz) /
epuratoare (componente ale instalațiilor cu
gaz), arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi
cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele mașinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
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instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă) / instalații pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezghețarea parbrizelor la vehicule, filamente
de încălzire, electrice, perne cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale /
pernuțe cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate de încălzire și răcire
pentru distribuirea băuturilor calde și reci,
cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reșouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranți, aparate pentru hidromasaj,
mașini și aparate de făcut gheață, mașini
de făcut înghețată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
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utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalații de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalații electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malț, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalații de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
țevile de apă / robineți pentru țevile de apă,
lumini pentru motociclete, aparate de gătit
multifuncționale, lămpi pentru unghii, reactoare
nucleare / pile atomice, lămpi cu petrol,
arzătoare cu petrol, aparate pentru spălarea /
absorbția uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri
pentru cuptoare din argilă refractară, arzătoare
cu oxihidrogen, pasteurizatoare, arzătoare
cu petrol, țevi (componente ale instalațiilor
sanitare) / țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
încălzitoare pentru farfurii, încălzitoare de
buzunar, instalații de polimerizare, mașini de
făcut făină de orez, electrice, pentru uz casnic,
rezervoare de apă sub presiune, instalații
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883

de procesare a combustibililor și materialului
nuclear moderator / instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
mașini și aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate și instalații de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare și de siguranță pentru țevile
de gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalațiile de apă, accesorii de reglare și
de siguranță pentru instalațiile de gaz, prăjitoare,
țepușe pentru prăjire, frigări pentru prăjire,
aparate de prăjire / plite pentru fript (aparate
de gătit) / grătare (aparate de gătit), rotisoare,
lămpi de siguranță, accesorii de siguranță pentru
instalațiile și țevile de apă sau gaz, aparate
și instalații sanitare, instalații pentru saună,
reflectoare, cabine de duș, dușuri, chiuvete,
prize pentru corpurile de iluminat electrice,
ciorapi, încălziți electric, colectoare termice
solare (încălzire), cuptoare solare, mașini de
gătit sous-vide, electrice, băi spa (căzi), cazane
cu abur, altele decât componentele mașinilor,
instalații de generare a aburului, acumulatoare
de aburi, aparate cu abur pentru față (saune),
sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lămpi stradale / lămpi standard,
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884

plăci structurale pentru cuptoare / cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru țevi și conducte / robineți pentru
țevi și conducte, robinete / robineți, ventile
termostatice (componente ale instalațiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turcești, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri
medicale, pisoare (obiecte sanitare), faruri
de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
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de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini de irigat pentru scopuri
agricole, aparate cu jet de apă, fitile adaptate
pentru sobele pe kerosen, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, licitare,
postarea de afișe publicitare, asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fișierelor,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu
produse, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de import-
export, studii de marketing, cercetare de
marketing, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, servicii de decupare
a articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor
la ziar pentru terți, închiriere de echipamente
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M 2003 04724 /
056931

11 - modificată

și mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
mașinilor de fotocopiere, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzărilor pentru
terți, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonați! indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse.

SC FLANCO RETAIL SA 02/2004 11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distibuire
a apei şi instalaţii sanitare, arzătoare cu
acetilenă, generatoare de acetilenă, torțe cu
acetilenă, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate de aer condiționat pentru
vehicule, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de
aer condiționat, aparate de aer condiționat,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie
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pentru vehicule (corpuri de iluminat) / dispozitive
contra orbirii pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit / oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie / instalații sanitare pentru baie
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, suporturi pentru arzătoarele de
gaz, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de
pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalații sanitare), prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, cutii de răcire, electrice /
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răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare/
cuve de răcire pentru cuptoare, instalații de
răcire pentru apă, instalații de răcire pentru
lichide, mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalații de desalinizare, aparate de desicare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
aparate de dezinfectare, coloane de distilare,
aparate de distilare, emițătoare pentru irigații
cu picurare (fitinguri pentru irigații), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreț și
furaj / aparate de uscare pentru furaj, aparate
și instalații de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, hote de extracție pentru bucătării,
ventilatoare (aer condiționat), ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de
încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiționat, filtre pentru apa
potabilă, șeminee, domestice, fitinguri, formate,
pentru cuptoare / fitinguri formate pentru
cuptoare, torțe, instalații de tras apa, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
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aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor /
bări de grătar, cenușare pentru cuptoare / cutii
de cenușă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu
gaz, aparate de epurare a gazelor, epuratoare
de gaz (componente ale instalațiilor cu gaz) /
epuratoare (componente ale instalațiilor
cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele
decât componentele mașinilor, arzătoare
germicide, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă) / instalații pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezghețarea parbrizelor la vehicule, filamente
de încălzire, electrice, perne cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale /
pernuțe cu încălzire, electrice, nu cele pentru
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scopuri medicale, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, mașini și
aparate de făcut gheață, încălzitoare cu imersie
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
brichete, instalații de iluminat pentru vehiculele
aeriene, aparate și instalații de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun / instalații electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile / lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
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prăjitoare de malț, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), instalații de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru țevile
de apă / robineți pentru țevile de apă, lumini
pentru motociclete, reactoare nucleare / pile
atomice, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol,
aparate pentru spălarea / absorbția uleiului,
fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare) / țevi
de apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, rezervoare de apă sub
presiune, instalații de procesare a combustibililor
și materialului nuclear moderator / instalații
de procesare a combustibililor nucleari și
materialului nuclear moderator, instalații de
epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, mașini și aparate de
refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, frigidere, accesorii
de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
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892

fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, aparate și instalații sanitare, instalații
pentru saună, reflectoare, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
electrice, colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, băi spa (căzi), cazane cu
abur, altele decât componentele mașinilor,
instalații de generare a aburului, acumulatoare
de aburi, aparate cu abur pentru față (saune),
sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lămpi stradale / lămpi standard,
plăci structurale pentru cuptoare / cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru țevi și conducte / robineți pentru
țevi și conducte, robinete / robineți, ventile
termostatice (componente ale instalațiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turcești, portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, pisoare (obiecte
sanitare), faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), instalații de
ventilație pentru vehicule (aer condiționat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
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lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini de irigat pentru scopuri
agricole, aparate cu jet de apă, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului.

M 2004 09777 /
064972

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

7 - modificatăSC FLANCO RETAIL SA 06/2005 7 - Maşini de spălat, maşini şi maşini unelte,
motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, agitatoare,
utilaje agricole, elevatoare agricole, unelte
agricole, altele decât cele acționate manual,
condensatoare de aer, dispozitive cu pernă de
aer pentru deplasarea încărcăturilor, pompe de
aer (instalații de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, aerografe pentru aplicarea culorii,
alternatoare, lagăre antifricțiune pentru mașini /
rulmenți anti-frecare pentru mașini, dispozitive
anti-poluare pentru motoare, plăci (componente
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ale mașinilor) / plăci de zăvorâre, osii pentru
mașini, inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu
bile, lagăre de rulmenți pentru mașini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, bătătoare electrice,
mașini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale mașinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru mașini, curele pentru motoare, mașini
de îndoit, mașini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, mașini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului / dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini pentru prepararea bitumului,
mașini pentru ascuțirea lamelor (șlefuire) /
mașini de șlefuit, portcuțite (componente ale
mașinilor), lame (componente ale mașinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea și transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor / vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor /
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, bobine pentru
războaiele de țesut / mosoare pentru războaiele
de țesut, tuburi de cazan (componente ale
mașinilor), aparate și mașini pentru legătorie
utilizate în scopuri industriale, mașini de
umplut sticle, mașini de spălat sticle, mașini
de astupat sticle, mașini de capsulat sticle,
mașini de sigilat sticle, cutii pentru matrițe
(tipărire), mașini de împletit, garnituri de frână,
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altele decât cele pentru vehicule, saboți de
frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
plăcuțe de frână, altele decât cele pentru
vehicule, mașini de tăiat pâinea, mașini
pentru preparare berii, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric (componente
ale mașinilor), buldozere, mașini pentru
unt, calandru / mangal, vinciuri, perii de
carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și aparate pentru șamponarea
covoarelor, electrice, cartușe pentru mașinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalații
centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge / centrifuge (mașini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț, mașini
electromecanice pentru industria chimică,
dălți pentru mașini, mandrine (componente
ale mașinilor), agitatoare, mașini de țigarete
pentru scopuri industriale, site de cenușă
(mașini), clapete de reținere (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur,
foarfeci de tăiat (mașini), ambreiaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
pentru tăierea cărbunelui, râșnițe de cafea,
altele decât cele acționate manual, mașini de
spălat acționate cu monede, motoare cu aer
comprimat, mașini cu aer comprimat, pompe
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cu aer comprimat, pistoare cu aer comprimat
pentru extrudarea masticurilor, compresoare
(mașini), compresoare pentru frigidere,
betoniere (mașini), instalații de condensare,
biele pentru mașini, motoare, cabluri de
comandă pentru mașini, motoare, mecanisme
de comandă pentru mașini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, motoare, convertoare pentru lucrări
din oțel, transportoare (mașini), mașini pentru
producerea cablurilor, cuplaje, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, capote metalice
(componente ale mașinilor) / apărătoare
(componente ale mașinilor) / capace de
protecție (componente ale mașinilor), macarale
(dispozitive de ridicare și avansare), arbori
cotiți, cartere pentru mașini, motoare, manivele
(componente ale mașinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, cultivatoare (mașini), generatoare de
curent, dispozitive pentru tragerea draperiilor,
acționate electric, freze (mașini), mașini de
tăiat, arzătoare de tăiat, acționate cu gaz,
chiulase de cilindru pentru motoare, cilindri
pentru mașini, cilindri pentru motoare, mașini
de lapte, mașini de cârpit, dezaerator pentru
apa de alimentare, degresoare (mașini),
macarale derrick, mașini de decupat și filetat /
mașini de filetat piulițe, mașini de ștanțat,
excavatoare cu lingură (mașini), mașini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
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șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme
de deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de
deschidere a ușilor, pneumatice, mașini de
drenare, dispozitive pentru extragerea berii sub
presiune, mașini de trefilat, mandrine de găurit
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, flori de
burghiu (componente ale mașinilor), instalații
de foraj, flotante sau neflotante, motoare de
acționare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, lanțuri de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente
ale mașinilor), instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, mașini
pentru terasamente, ejectoare, aparate de
ridicare, curele de ridicare / centuri pentru
greutăți, lanțuri de ridicare (componente ale
mașinilor), elevatoare (ascensoare), mașini de
embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare pentru vehiculele cu pernă
de aer, motoare pentru ambarcațiuni, motoare
hidraulice, mașini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, țevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, mașini de umplere,
filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
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curățarea aerului de răcire, pentru motoare,
filtre (componente ale mașinilor), mașini de
finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor,
mașină de descărnare, mori de măcinat făina,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de mașină, prese de furaj, mașini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, mașini de
turnătorie, roți de cuplaj, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini de ondulare, prese de
fructe, electrice, pentru uz casnic, economizoare
de combustibil pentru motoare, cutii de
viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acționare) pentru
războaie de țesut, mecanisme (de acționare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale mașinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor / mașini pentru decorticarea grânelor /
mașini pentru decorticarea cerealelor și
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru brațe pentru uz naval,
râzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale mașinilor), cutii de unsoare
(componente ale mașinilor), mașini de șlefuit,
pietre de șlefuit (componente ale mașinilor) /
discuri de ascuțit (componente ale mașinilor),
ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
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ale mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acționate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcare
și descărcare, mașini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale mașinilor), grape, mașini de
recoltat / mașini de cosit și secerat, echipamente
de transport (minerit) / extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
mașinilor), mașini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru țeserea ciorapilor, carcase
(componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneți de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboți industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
mașinile de tipărit, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului) / îmbinări etanșe (componente ale
motorului), carcase pentru lagăre (componente
ale mașinilor), lagăre (componente ale
mașinilor), demarcare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, mașini de
etichetat, mașini pentru confecționat dantelă,
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calapoade pentru pantofi (componente ale
mașinilor), strunguri (mașini-unelte), mașini
de tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de țesut, războaie de țesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianți (componente
ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe utilizate
la tipărire, mașini de tocat carne, mașini pentru
prelucrarea metalelor, aparate de muls, mașini
de frezat, mori (mașini), mori pentru uz casnic,
altele decât cele acționate manual, pietre de
moară, sfredele pentru minerit, mașini pentru
producerea apei minerale, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini),
mașini de amestecat, mașini de scobit / mașini
de decojit, cultivatoare motorizate, motoare
pentru ambarcațiuni, motoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de formare, matrițe (componente
ale mașinilor), scări rulante (escalatoare) /
escalatoare, benzi rulante / trotuare mobile,
captatoare și colectoare de noroi (mașini),
amortizoare pentru motoare / amortizoare de
zgomot pentru motoare, troliu de ridicat plase
(pescuit), clești de crestat (mașini-unelte),
mașini de împachetare, mașini de ambalare,
mașini de vopsit, mașini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), mașini de fabricat hârtie, mașini
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de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini
pentru fabricarea pastelor făinoase, pedale
de acționare pentru mașinile de cusut, mașini
de decojit, râșnițe de piper, altele decât cele
acționate manual, segmenți de piston / inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor), mașini de rabotare, pluguri, brăzdare,
mașini și aparate de lustruit (electrice), roți ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (mașini pentru
scopuri industriale), redactoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), cilindrii
de tipărire, mașini de tipărit cu utilizare pe foi
de tablă, forme de tipar, mașini de tipărit, prese
de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de compactare, scripeți, scripeți
(componente ale mașinilor), pulverizatoare
(mașini) / atomizoare (mașini) / mașini de
pulverizat, diagrame pentru pompe, pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(mașini), pompe pentru instalațiile de încălzire,
poansoane pentru mașinile de perforat, mașini
de perforat, cricuri cu cremalieră, mașini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, mașini pentru
montarea șinelor, mașini pentru construcția
de căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru mașini de greblat,
mașini de greblat, bătătoare (mașini), secerători,
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mașini de secerat și legat, mașini de secerat
și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale mașinilor),
regulatoare (componente ale mașinilor),
mașini de clătit, mașini de nituit, mașini de
măturat străzile, autopropulsate, mașini pentru
realizarea drumurilor / mașini pentru construirea
de drumuri, poduri rulante, rulmenți cu bile,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru țesături, mașini de satinat,
mașini pentru fabricarea cârnaților, fierăstraie
cu masă (componente ale mașinilor), lame
de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), mașini de colectare a
pietrei de cazan, foarfeci, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, rulmenți cu
lubrifiere automată, pulverizator deșeuri, mașini
de cusut, cuplaje de arbori (mașini), mașini de
ascuțit, presr de balotat, mașini de tuns pentru
animale / mașini de tuns părul pentru animale,
foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare de șocuri
(componente ale mașinilor) / pistoane amortizor
(componente ale mașinilor) / pistoane plonjor,
aparate de lustruit pantofii, electrice, lopeți,
mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
industrial, suveici (componente ale mașinilor),
site (mașini de sitat sau componente ale
mașinilor), instalații de cernere, mașini sizing
machines, sânii portcuțit (componente ale
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mașinilor), glisoare pentru mașinile de tricotat /
sănii pentru mașinile de tricotat, prese de
netezit, pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu
gaz / aparate de sudat, cu gaz, arzătoare de
lipit, cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de
sortat pentru industrie, semănătoare (mașini),
bujii pentru motoarele cu combustie internă,
regulatoare de viteză pentru mașini, motoare,
uscătoare rotative (neîncălzite), mașini rotative,
roți de tors, mașini de filat, pulverizator de
vopsit, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de
ștanțat, suporturi pentru mașini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
mașinilor), condensatoare de abur (componente
ale mașinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu abur,
cilindrii compacted / cilindrii compactori pentru
pământ, plăci stereotip, mașini de cusut, mașini
de prelucrare a pietrei, șișcornițe (paie tocate) /
tocătoare de paie, presetupe de etanșare
(componente ale mașinilor), aspiratoare
medicale pentru scopuri industriale, ventuze
pentru aparatele de muls / ventuze de fixare
pe ugere pentru aparatele de muls, mașini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de
matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor) / robineți (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare,
mașini de întindere/ întoarcere a fânului,
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mașini pentru industria textilă, lancie termică
(mașini), mașini de filetat, mașini de treierat,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice / deschizătoare de conserve, electrice,
mașini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale mașinilor), convertizoare
de cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alții decât cei
pentru vehiculele tereste, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele tereste,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, transportoare
pneumatice, mașini de debavurat / aparate
de prelucrare / aparate de prelucrare prin
așchiere, mașini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice / tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine,
altele decât cele pentru vehiculele tereste, 
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), mașini de cules litere (tipărire), mașini
de cules litere (fotoculegere), mașini de turnat
litere, prese tipografice, mașini tipografice,
articulații universale (articulații cardanice),
pompe de vid (mașini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor și
dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale mașinilor), vibratoare (mașini)
pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat (rufe),
instalații de spălat pentru vehicule / instalații
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pentru spălarea vehiculelor, unități de eliminare
a deșeurilor / unități de eliminare a gunoiului,
mașini de compactare a deșeurilor / mașini
de compactare a gunoiului, încălzitoare de
apă (componente ale mașinilor), separatoare
de apă / robinete de drenaj, mașini și aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, mașini de
plivit, mașini de sudat, electrice, roți de mașini,
mecanisme cu roți dințate, teluri, electrice,
pentru uz casnic, mașini de spălat albe / mașini
de spălat colorate, vinciuri, prese de vin,
vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini
de ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.

M 2006 00210 /
074347

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

16 - modificată
35 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 10/2006 16 - Ambalaje din hârtie incluse în această
clasă, 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,
ştampile 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,

905



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

906

invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice /
tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru
pixuri cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare
(legătul cărților), mostre biologice utilizate
în microscopie (materiale didactice), table
de scris, sugative, schițe / planuri, materiale
de legătorie, aparate și mașini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărți,
cărți broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, dulapuri pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri / cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărți, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, benzi pentru trabucuri, planșete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou / capse
de birou, pânză pentru legatul cărților / pânză
de legătorie, suporturi de pahare din hârtie,
benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), culegare, pungi
conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie),
cordoane pentru legătorie / cordoane de
legătorie, paste corectoare (rechizite de birou),
cerneală corectoare (heliografie), coperți
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(papetărie) / învelitori (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante pentru
carduri de credit, neelectrice, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, protecții
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planșete pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, penițe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
benzi elastice pentru birou, hârtie pentru
electrocardiograf, galvanotipie, șabloane de
broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, mașini
de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou,
florare, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărți geografice, lipici
pentru papetărie sau de uz casnic / paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
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pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni

ă 

pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), țesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraț
pentru pictori, șervețele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tușuri de desen, cerneal  , 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
imprimantele atașate unui calculator, suporturi
de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, 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
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de birou), umezitoare pentru suprafețele
gumate (rechizite de birou), aparate pentru
montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
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 (articole
utilizate în școală), pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete pentru
pictori, broșuri, pantografe (instrumente de
desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, mărunțitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuțite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, papier mâche (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine
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de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuțitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
materiale plastice pentru modelaj, postere,
orare tipărite, materiale tipărite, publicații
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), role pentru mașinile de
scris, radiere din cauciuc, articole pentru școală
(papetărie), 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,
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),
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suporturi pentru stilouri șl 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), materiale pentru desen, rigle t
(teuri) pentru desen, 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 pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie
de toaletă / hârtie igienică, prosoape din hârtie,
șabloane de copiere, hârtie de calc, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, caractere (numere și
litere) / litere (caractere), panglici pentru mașina
de scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe
de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
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instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii cu privire la regruparea diverselor
produse, în folosul terţilor care să permită
consumatorului să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, licitare,
postarea de afișe publicitare, asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
compilarea de informații în baze de date
computerizate, managementul computerizat
al fișierelor, analiza costurilor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, servicii
de decupare a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
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M 2013 01909 /
125744

16 - modificată
35 - modificată
36 - modificată
37 - modificată
41 - modificată
42 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 09/2013 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic, de instruire sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar, 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

913

de echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
închirierea mașinilor de fotocopiere, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzărilor pentru
terți, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse.
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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,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice /
tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru
pixuri cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare
(legatul cărților), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schițe / planuri, materiale de legătorie,
aparate și mașini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărți, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planșete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri de birou şi capse de
birou, pânză pentru legatul cărților / pânză de
iegătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
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din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperți (papetărie) /
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, imprimante pentru carduri de credit,
neelectrice, protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecții din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, ace pentru panou de plută / piuneze,
planșete pentru desen, materiale pentru
desen, instrumente pentru desen, seturi pentru
desen, penițe pentru desen, rigle pentru desen,
duplicatoare, benzi elastice pentru birou, hârtie
pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghiveceie de flori,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
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stilouri cu cerneală, mașini de francat pentru
utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat
pentru utilizare la birou, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărți geografice, lipici pentru papetărie sau de
uz casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice,
suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi
pentru carnetele de cecuri, t rafaleți, folii din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, fișe de
cartotecă (papetărie), cartotecă, tușuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), tușiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi
de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
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detașabile, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
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 (articole
utilizate în școală), pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete pentru
pictori, broșuri, pantografe (instrumente de
desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, mărunțitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuțite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din hârtie
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pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, papier mâche (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuțitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din, hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, pungi de plastic
pentru depozitarea deșeurilor animale, materiale
plastice pentru modelaj, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații 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), role
pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare,
mașini de sigilare pentru birou, ceară de sigilare,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii cu
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pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
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, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de rigle t (teuri)
pentru desen, 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 pământești, bilete, șervețele de hârtie
pentru demachiere, hârtie de toaletă / hârtie
igienică, prosoape din hârtie, șabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) /
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea și numărarea banilor,
caractere (numere și litere) / litere (caractere),
panglici pentru mașina de scris, taste pentru
mașina de scris, mașini de scris, electrice sau
neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
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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, tăblițe de scris, cărți de scris sau
de colorat, cretă de scris, materiale de scris,
hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris.
35 - Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, 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
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produse, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de import-
export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru
terți, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
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televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, brokeraj, servicii
de birou de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenție de colectare a debitelor,
servicii de consultanță in ceea ce privește
debitele, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, factoring, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanță în asigurări,
informații în domeniul asigurărilor, împrumuturi
(finanțare), servicii bancare online, procesarea
plăților efectuate cu cârdul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cârdul de debit, evaluarea
costurilor de reparație (evaluare financiară),
servicii de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
închirierea mașinilor de curățare, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea elevatoarelor / instalarea și
repararea ascensoarelor, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
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echipamentelor de refrigerare, instalarea
și repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea și repararea aparatelor de aer
condiționat, instalarea, întreținerea și repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea ușilor și ferestrelor, suprimarea
interferențelor în ceea ce privește aparatele
electrice, instalarea și repararea dispozitivelor
de irigare, instalarea echipamentelor de
bucătărie, instalarea, întreținerea și reparația
mașinilor, repararea aparatelor de fotografiat,
repararea pompelor, informații legate de
reparații, repararea încuietorilor de siguranță,
întreținerea și repararea telefoanelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea de facilități
pentru cazinouri (jocuri de noroc), închirierea
de aparate cinematografice, organizarea și
susținerea colocviilor, cursuri de corespondență,
servicii de disc jockey, informații despre
educație, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
microfilmare, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
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expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, informații despre posibilitățile de
recreere, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare, creare
şi dezvoltare hardware şi software, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
informatice, consultanță software pentru
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calculatoare, servicii de protecție împotriva
virușilor de calculator, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terți,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, găzduirea site-
urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanță, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, cercetare în domeniul protecției mediului,
software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru calculatoare.

M 2013 02508 /
172290

35 - modificată
38 - modificată
41 - modificată
42 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 05/2021 35 - Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, procesarea administrativă a ordinelorde
 achiziție, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
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industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, 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, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de import-
export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
servicii de decupare a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terți, închiriere de echipamente și mașini
de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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), publicarea
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de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, 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, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, indicație, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele
de date, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, comunicații prin telefon, comunicații
prin telefoanele celulare, comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), informații despre
telecomunicații, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
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(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, transmiterea prin satelit, închirierea
echipamentului de telecomunicații, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de
computere, servicii de rutare și joncțiune pentru
telecomunicații, servicii de teleconferință, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de videoconferință, servicii
de poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea de facilități
pentru cazinouri (jocuri de noroc), închirierea
de aparate cinematografice, organizarea și
susținerea colocviilor, cursuri de corespondență,
servicii de disc jockey, informații despre
educație, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
microfilmare, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiții
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(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, organizarea și susținerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
42 - Servicii în domeniile ştiinţiei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare, creare
şi dezvoltare hardware şi software, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
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informatice, consultanță software pentru
calculatoare, servicii de protecție împotriva
virușilor de calculator, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terți,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, găzduirea site-
urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanță, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, cercetare în domeniul protecției mediului,
software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru calculatoare.

M 2013 07151 /
131829

16 - modificată
35 - modificată
39 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 08/2014 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie şi menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic, de instruire sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, ștampile cu adresă, plăci cu
adresă pentru mașinile de adresare, mașini de
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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,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice /
tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeț!) 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 / planuri, materiale
de legătorie, aparate și mașini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărți,
cărți broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
cârduri / cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune indicatoare pentru
hărți, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori) / cromo, benzi pentru trabucuri,
planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou / capse de birou, pânză pentru legatul
cărților / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
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pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), cordoane pentru legătorie /
cordoane de legătorie, paste corectoare
(rechizite de birou), cerneală corectoare
(heliografie) \, benzi corectoare (rechizite de
birou), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, imprimante
pentru cârduri de credit, neelectrice, protecții
de birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, ace pentru panou
de plută / piuneze, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
penițe pentru desen, rigle pentru desen,
duplicatoare, benzi elastice pentru birou, hârtie
pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele) v, plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
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din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, mașini de francat pentru
utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat
pentru utilizare la birou, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărți geografice, lipici pentru papetărie sau de
uz casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice,
suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi
pentru carnetele de cecuri, trafaleți, folii din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, fișe de
cartotecă (papetărie), cartotecă, tușuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), tușiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi
de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice,
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litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
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 (articole utilizate în școală), tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru
pictori, broșuri, pantografe (instrumente de
desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și cârduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, mărunțitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuțite pentru
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hârtie (deschizători de scrisori), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, papier mâche (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuțitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
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, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou), role
pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare,
ceară de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
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compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii cu
pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
cărți de cântece, bobine pentru panglicile de
cerneală, echere pentru desen, 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),
rigle t (teuri) pentru desen, 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 pământești, bilete, șervețele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă /
hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane de
copiere, hârtie de calc, ace de punctare pentru
desen cartonașe, altele decât pentru jocuri hârtii
de transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor caractere (numere și litere) /
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini de
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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 tăblițe
de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
35 - Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională 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, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații
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în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat
al fișierelor, analiza costurilor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, servicii
de decupare a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți închiriere de
echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), 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), publicarea
de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
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computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonați!
indisponibili, pânză de calc, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, scrierea de texte publicitare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transportul
cu ambarcațiunile, închirierea de mașini,
transportul cu mașina, servicii de șoferie,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poștală, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenței,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, transportul pe
calea ferată, închirierea de frigidere/închirierea
de dulapuri frigorifice pentru alimente, servicii
de debarasare, transportul fluvial, operațiuni
de încărcare-descărcare, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, informații despre trafic,
transport, informații despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
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în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite.

M 2013 07152 /
131830

16 - modificată
35 - modificată
36 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 08/2014 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic de instruire sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar, 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,
invitații (papetărie), acuarele / culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice /
tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru
pixuri cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare
(legatul cărților), mostre biologice utilizate
în microscopie (materiale didactice), table
de scris, sugative, schițe / planuri, materiale
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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, calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri / cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi
de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărți, neelectronice, cromolitografii
(în mai multe culori) / cromo, benzi pentru
trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou / capse de birou, pânză pentru
legatul cărților / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), cordoane pentru legătorie /
cordoane de legătorie, paste corectoare
(rechizite de birou), cerneală corectoare
(heliografie), benzi corectoare (rechizite de
birou), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, imprimante
pentru carduri de credit, neelectrice, protecții
de birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, ace pentru panou
de plută / piuneze, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
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penițe pentru desen, rigle pentru desen,
duplicatoare, benzi elastice pentru birou, hârtie
pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), degetare
(rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, mașini de francat pentru
utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat
pentru utilizare la birou, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărți geografice, lipici pentru papetărie sau de
uz casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
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copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice,
suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi
pentru carnetele de cecuri, trafaleți, folii din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, fișe de
cartotecă (papetărie), cartotecă, tușuri de desen,
cerneală, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), tușiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi
de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), perforatoare de birou, rechizite
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de birou, cu excepția mobilei, oleografe,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
carnete de notițe (papetărie), cutii de acuarele
(articole utilizate în școală), tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi
de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi și carduri din
hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, mărunțitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuțite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, papier mâche (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuțitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
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ilustrații, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, materiale plastice
pentru modelaj, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații 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), role
pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), 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, 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,
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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,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru
fișele de cartotecă, creta croitorului, materiale
didactice (cu excepția aparatelor), globuri
pământești, bilete, șervețele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă / hârtie igienică,
prosoape din hârtie, șabloane de copiere,
hârtie de calc, echere pentru desen, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) /
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea și numărarea banilor,
caractere (numere și litere) / litere (caractere),
panglici pentru mașina de scris, taste pentru
mașina de scris, mașini de scris, electrice sau
neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
pentru împachetat, hârtie cerată, panou din
fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat / hârtie de
ambalat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, tăblițe de scris, cărți de scris sau
de colorat, cretă de scris, materiale de scris,
hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
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nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, 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, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de import-
export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
servicii de decupare a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
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Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru
terţi, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
automatelor pentru vânzarea de produse,
scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, brokeraj, servicii
de birou de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenție de colectare a debitelor,
servicii de consultanță în ceea ce privește
debitele, promovarea vânzărilor pentru terți,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
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factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
informații financiare, finanțare pentru achiziția
în rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanță în asigurări,
informații în domeniul asigurărilor, împrumuturi
(finanțare), servicii bancare online, procesarea
plăților efectuate cu cârdul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cârdul de debit, evaluarea
costurilor de reparație (evaluare financiară),
servicii de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie.

M 2013 07153 /
131727

35 - modificatăSC FLANCO RETAIL SA 08/2014 35 - Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
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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, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de import-
export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
servicii de decupare a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți
închiriere de echipamente și mașini de birou
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), închirierea mașinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, servicii de
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M 2013 07677 /
130505

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

DABIS COMPANY SRL 06/2014 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
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri condimente,
gheaţă.
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor.

29 - modificată
30 -
neschimbată
32 - modificată
33 - ștearsă

M 2014 07867 /
136365

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

35 - modificată
42 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 05/2015 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,

comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru
terți, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, scrierea de texte publicitare.

951



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare
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publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, 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, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, stabilirea abonamentelor
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953

la ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
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pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
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,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, găzduirea site-
urilor (site-uri web), furnizarea de informații
despre tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, efectuarea copiilor de
siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
cercetare în domeniul protecției mediului,
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software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru calculatoare.

M 2014 07868 /
136366

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

35 - modificată
42 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 05/2015 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, 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, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
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publicare
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distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de decupare a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
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în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonați! indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
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,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, găzduirea site-
urilor (site-uri web), furnizarea de informații
despre tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
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locației, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, cercetare în domeniul protecției mediului,
software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru calculatoare.

M 2014 07870 /
136367

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

35 - modificată
42 - modificată
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SC FLANCO RETAIL SA 05/2015 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afișe publicitare, asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor,
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analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de decupare a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
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scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
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,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, găzduirea site-
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urilor (site-uri web), furnizarea de informații
despre tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
locației, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, cercetare în domeniul protecției mediului,
software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru calculatoare.

M 2015 02097 /
137714

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

9 - modificată
11 - modificată
35 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 08/2015 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
software de calculator, extinctoare, ochelari 3d,
abace, accelerometre, acumulatori, electrici,
hidrometre pentru acid, acidimetre pentru
baterii, alarme acustice / alarme sonore,
cabluri acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, mașini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului, sonerii
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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, roboți
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferență (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție din
azbest pentru pompieri, aparate și instrumente
pentru astronomie, receptoare audio și video,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), instrumente de azimut, monitoare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, 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, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, aparate de
copii heliografice, instrumente de control pentru
boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică,
aparate pentru respirație, cu excepția celor
pentru respirația artificială, veste anti-glonț,
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îmbrăcăminte anti-glonț, sirene, dulapuri
pentru difuzoare, cabluri, electrice, mașini de
calculat, inele de calibrare, calibre, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie), tuburi
capilare, rigle gradate pentru tâmplari, suporturi
pentru plăcuțe negre (fotografie), carcase
special realizate pentru aparate și instrumente
de fotografiat, case de marcat, casetofoane,
catozi, aparate catodice anti-coroziune,
întrerupătoare cu celulă (electricitate) /
reductoare (electricitate), șnururi pentru telefonul
mobil, aparate de centrare pentru diapozitivele
fotografice, aparate pentru schimbarea
acelor de pick-up, încărcătoare pentru baterii
electrice, instrumente pentru verificarea
francării / instrumente pentru verificarea
timbrării corespondenței, aparate și instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanță), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, închizători de circuit, întrerupătoare
de circuit, rigle de calcul circulare, aparate de
curățare pentru discurile de pick-up / aparate
de curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
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electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice, aparate
electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator (software descărcabil), software
pentru jocuri pe calculator, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru, calculatoare, consensatoare
(capacitoare) /capacitoare conductoare,
electrice, conexiuni pentru liniile electrice,
conectori (electricitate), lentile de contact,
contacte, electrice, containere pentru lamele
de microscop, containere pentru lentilele de
contact, panouri de comandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
contrafăcute, contoare / aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice / conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, manechine utilizate la
testele de impact creuzete (laborator) / cupele
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(laborator) redresoare de curent, ciclotroane,
lămpi pentru camere obscure (fotografie),
camere obscure (fotografie), aparate de
procesare a datelor, camere de decompresie,
magneți decorativi, aparate de demagnetizare
pentru benzile magnetice, densimetre,
densitometre, detectoare de metal pentru
scopuri industriale sau militare, detectoare,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, diafragme (acoustică), diafragme
pentru aparate științifice, diafragme (fotografie),
mașini de dictare dictating machines, aparate
de difracție (microscopie), rame foto digitale,
semne digitale, busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare
a distanței / aparate pentru înregistrarea
distanței, aparate de distilare pentru scopuri
științifice, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), măști pentru
scufundare, costume de scufundare, cipuri
adn, fluiere pentru câini, sonerii electrice,
pentru uși, dozatoare / dozimetre, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, uscătoare
pentru fotografii / stative pentru fotografii,
instrumente de măsurat pentru croitorie,
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stative de uscare (fotografie), aparate de
uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre,
dopuri de urechi pentru scufundători, aparate
pentru editarea filmelor cinematografice,
ceasornice cu nisip (clepsidre), dispozitive
pentru iluminarea ouălor, tuburi de protecție
pentru cablurile de electricitate, materiale
pentru rețelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
șine electrificate pentru montarea spoturilor,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanță a macazurilor aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanță a semnalelor
electrolizoare, bobine electromagnetice,
pixuri electronice (unități de afișare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, cititoare de cărți
electronice, carduri magnetice codate, brățări de
identificare codate, magnetice, cartele codate,
aparate de mărit (fotografie), epidiascoape,
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre (fotografie), filtre pentru razele
ultraviolete, pentru fotografie, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, bătătoare
de stins incendiile, scări de incendiu, duze

966



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, pompe de incendiu, șalupe
de stins incendile, pături ignifuge, furtun
de incendiu, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase) /
semnalizatoare (indicatoare luminoase), blițuri
(fotografie), dischete, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de benzină /
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
sisteme de poziționare globală (gps), mănuși de
protecție împotriva accidentelor, mănuși pentru
scafandri, mănuși de protecție împotriva razelor
x de uz industrial, ochelari de protecție pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare),
căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
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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, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, 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, genunchiere
pentru muncitori, tăvi de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de
lumină, electrice, indicatoare electronice cu

968



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete /
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, magneți, lupe
(optică), compasuri / busole marine, sonde
marine de adâncime, trasatoare paralele
(tâmplărie), geamanduri de marcare, stâlpi
pentru antenele fără fir, instrumente matematice,
măsuri, aparate pentru măsurarea grosimii
articolelor din piele, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, sticlărie
gradată, instrumente de măsurare, aparate
pentru măsurarea grosimii pielii, linguri
pentru măsurare, megafoane, carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
nivele de mercur, baloane meteorologice,
instrumente meteorologice, metronoame,
șuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, oglinzi pentru inspecția
muncii, oglinzi (optică), telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
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scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de, calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, aparate și instrumente nautice,
aparate de semnalizare navală, sisteme de
navigație pentru vehicule (calculatoare de
bord), instrumente de navigație, ace pentru
pick-upuri / ace de pick-up, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
nez, tuburi pitot, planșete topografice
(instrumente topografice), planimetre, plăci
pentru baterii, plottere, fire cu plumb, fire cu
plumb, calculatoare de buzunar, polarimetre,
playere media portabile, aparat de măsurare
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cu precizie, balanțe de precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare) /
unități centrale de procesare (procesoare),
ecrane de proiecție, aparate de proiecție,
dispozitive de protecție împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecție
împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecție pentru aviatori,
căști de protecție, măști de protecție, căști de
protecție pentru sporturi, 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 radiotelegrafia, aparate de
emisie pentru radiotelefonie, dispozitive de
siguranță pentru traficul feroviar, aparate pentru
măsurarea distanțelor / telemetre, cititoare
(echipament de procesare a datelor), pick-
upuri, articole de îmbrăcăminte reflectorizante,
pentru prevenirea accidentelor, refractometre,
refractoare, aparate de reglare, electrice, relee,
electrice, instalații electrice pentru controlul de
la distanță al operațiunilor industriale, dispozitive



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

972

pentru control de la distanță, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotație, reostate, căști (toci) pentru echitație,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță / plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât
cele pentru scaune de vehicule și echipamente
sport, salinometre, aparate de navigație prin
satelit, sateliți pentru scopuri științifice, cântare,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
diafragme (fotografie), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru șuruburile cu filet,
semi-conductoare, sextanți, manșoane pentru
cablurile electrice, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
declanșatoare (fotografie), obturatoare
(fotografie), lunete de vizare pentru armele de
foc / lunete telescopice pentru armele de foc,
sonerii de semnalizare, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, fluiere de semnalizare, geamanduri
de semnalizare, semnale, luminoase sau
mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, simulatoare pentru conducerea
și controlul vehiculelor, sirene, huse pentru
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laptopuri, calibre culisante, proiectoare
de diapozitive / aparate cu proiecție prin
transparență, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare / clinometre /
indicatori de pantă / inclinometre, telefoane
inteligente, detectoare de fum, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, căști pentru sudori, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), sonare,
suporturi de înregistrare audio, benzi de
înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate de
plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, aparate de, măsurare a vitezei
(fotografie), regulatoare de viteză pentru pick-
upuri, sferometre, nivele cu bulă de aer, role
(fotografie), sisteme de aspersoare pentru
protecția împotriva incendiilor, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, cabluri demaroare pentru
motoare, aparate pentru direcție, automate,
pentru vehicule, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, stereoscoape, aparate
stereoscopice, distilatoare pentru experimentele
de laborator, stroboscoape, sulfitometre,
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ochelari de soare, instrumente topografice,
lanțuri topografice, aparate și instrumente
topografice, nivele topografice, tablouri de
distribuție, cutii de distribuție (electricitate),
întrerupătoare, electrice, tahometre,
magnetofoane, materiale didactice, protecții
pentru dinți, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, supape termionice /
tuburi termionice, termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, termostate, termostate pentru
vehicule, lupe textile, distribuitoare automate de
bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), brațe de pick-up,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de
trafic, semafoare de circulație (dispozitive de
semnalizare), transformatoare (electricitate),
tranzistoare (electronice), transmițătoare
de semnale electronice, transmițătoare
(telecomunicații), seturi de transmisie
(telecomunicații), plăci transparente (fotografie) /
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diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unități flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, casete video, casete cu
jocuri video, ecrane video, telefoane video,
monitoare video pentru bebeluși, casete video,
vizoare, fotografice, viscozimetre, viziere pentru
căști, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, poduri-bascule,
cântare, instrumente și aparate de cântărire,
greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate cu raze x,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
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, arzătoare cu
acetilenă, generatoare de acetilenă, torțe cu
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acetilenă, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate de aer condiționat pentru
vehicule, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de
aer condiționat, aparate de aer condiționat,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat) / dispozitive
contra orbirii pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit / oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie / instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, suporturi pentru arzătoarele de
gaz, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de
pâine, mașini de făcut pâine, mașini de copt
pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
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canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalații sanitare), prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, cutii de răcire, electrice /
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare /
cuve de răcire pentru cuptoare, instalații de
răcire pentru apă, instalații de răcire pentru
lichide, mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalații de desalinizare, aparate de desicare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, coloane de
distilare, aparate de distilare, emițătoare pentru
irigații cu picurare (fitinguri pentru irigații),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreț și furaj / aparate de uscare pentru furaj,
aparate și instalații de uscare, evaporatoare,
vase de expansiune pentru instalațiile de
încălzire centralizată, hote de extracție pentru
bucătării, fiare de călcat cu abur pentru țesături,
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ventilatoare (aer condiționat), ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de
încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiționat, filtre pentru
apa potabilă, șeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torțe, instalații de tras apa, aparate
de gătit la aburi, electrice, saci pentru picioare,
încălziți electric, încălzitoare pentru picioare,
electrice sau neelectrice, forje, portabile, fântâni,
congelatoare, brichete pentru aprinderea
gazului, aparate pentru prăjirea fructelor,
grătare de cuptor / bări de grătar, cenușare
pentru cuptoare / cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalațiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de gaz,
altele decât componentele mașinilor, arzătoare
germicide, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
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pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă) / instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuțe cu încălzire, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru
baie cu aer cald, reșouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată,
hidranți, aparate pentru hidromasaj, mașini și
aparate de făcut gheață, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
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controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalații de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalații electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu
pentru iluminat, prăjitoare de malț, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalații
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru țevile de apă / robineți pentru țevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncționale, reactoare nucleare / pile
atomice, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol,
aparate pentru spălarea / absorbția uleiului,
fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare) / țevi
de apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, rezervoare de apă sub
presiune, instalații de procesare a combustibililor
și materialului nuclear moderator / instalații
de procesare a combustibililor nucleari și
materialului nuclear moderator, instalații de
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epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, mașini și aparate de
refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalațiile
și țevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
și de siguranță pentru țevile de gaz, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță pentru
instalațiile de gaz, prăjitoare, țepușe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de prăjire /
plite pentru fript (aparate de gătit) / grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranță,
accesorii de siguranță pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile de
iluminat electrice, colectoare termice solare
(încălzire), cuptoare solare, băi spa (căzi),
cazane cu abur, altele decât componentele
mașinilor, instalații de generare a aburului,
acumulatoare de aburi, aparate cu abur pentru
față (saune), sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale / lămpi
standard, plăci structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte /
robineți pentru țevi și conducte, robinete /
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robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete
cu apă, lanterne electrice / lanterne electrice
de buzunar, tuburi luminoase pentru iluminat,
cabine pentru băi turcești, portabile, lămpi
cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri
medicale, pisoare (obiecte sanitare), faruri
de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini de irigat pentru scopuri
agricole, aparate cu jet de apă, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, 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, proiectarea de materiale publicitare,
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publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, servicii de agenție de import-export,
servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de decupare 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,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
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închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-
uri pentru terți.

M 2015 02098 /
137715

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

9 - modificată
11 - modificată
35 - modificată

SC FLANCO RETAIL SA 08/2015 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
software de calculator, extinctoare, ochelari 3d,
abace, accelerometre, acumulatori, electrici,
hidrometre pentru acid, acidimetre pentru
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baterii, alarme acustice / alarme sonore,
cabluri acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, mașini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcooimetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate, baterii
anodice / baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferență (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție din
azbest pentru pompieri, aparate și instrumente
pentru astronomie, receptoare audio și video,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), instrumente de azimut, monitoare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, 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, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, aparate de
copii heliografice, instrumente de control pentru
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boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică,
aparate pentru respirație, cu excepția celor
pentru respirația artificială, veste anti-glonț,
îmbrăcăminte anti-glonț, sirene, dulapuri
pentru difuzoare, cabluri, electrice, mașini de
calculat, inele de calibrare, calibre, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie), tuburi
capilare, rigle gradate pentru tâmplari, suporturi
pentru plăcuțe negre (fotografie), carcase
special realizate pentru aparate și instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, case de marcat, casetofoane,
catozi, aparate catodice anti-coroziune,
întrerupătoare cu celulă (electricitate) /
reductoare (electricitate), șnururi pentru telefonul
mobil, aparate de centrare pentru diapozitivele
fotografice, aparate pentru schimbarea
acelor de pick-up, încărcătoare pentru baterii
electrice, instrumente pentru verificarea
francării / instrumente pentru verificarea
timbrării corespondenței, aparate și instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanță), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, închizători de circuit, întrerupătoare
de circuit, rigle de calcul circulare, aparate de
curățare pentru discurile de pick-up / aparate
de curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
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accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice, aparate
electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator (software descărcabil), software
pentru jocuri pe calculator, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, conexiuni pentru liniile
electrice, conectori (electricitate), lentile de
contact, contacte, electrice, containere pentru
lamele de microscop, containere pentru lentilele
de contact, panouri de, comandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
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contrafăcute, contoare / aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice / conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, 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,
magneți decorativi, aparate de demagnetizate
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 științifice, diafragme (fotografie),
mașini de dictare dictating machines, aparate
de difracție (microscopie), rame foto digitale,
semne digitale, busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare
a distanței / aparate pentru înregistrarea
distanței, aparate de distilare pentru scopuri
științifice, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), măști pentru
scufundare, costume de scufundare, cipuri
adn, fluiere pentru câini, sonerii electrice pentru
uși, dozatoare / dozimetre, tonuri de apel
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descărcabile pentru telefoanele mobile, fișiere
de muzică descărcabile, fișiere de imagini
descărcabile, uscătoare pentru fotografii /
stative pentru fotografii, instrumente de
măsurat pentru croitorie, stative de uscare
(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice, conducte (electricitate), dvd
playere, dinamometre, dopuri de urechi pentru
scufundători, aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
dispozitive pentru iluminarea ouălor, tuburi
de protecție pentru cablurile de electricitate
materiale pentru rețelele electrice (fire de
sârmă, cabluri), șine electrificate pentru
montarea spoturilor, aparate electrodinamice
pentru comanda de la distanță a macazurilor
aparate electrodinamice pentru transmiterea
la distanță a semnalelor electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități
de afișare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afișaj electronic, publicații electronice,
descărcabile, cititoare de cărți electronice,
carduri magnetice codate, brățări de identificare
codate, magnetice, cartele codate, aparate de
mărit (fotografie), epidiascoape, ergometre,
exponometre (contoare de expunere la lumină),
oculare, instrumente care conțin oculare,
ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
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filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre (fotografie), filtre pentru razele
ultraviolete, pentru fotografie, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, bătătoare
de stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, pompe de incendiu, șalupe
de stins incendile, pături ignifuge, furtun
de incendiu, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase) /
semnalizatoare (indicatoare luminoase), blițuri
(fotografie), dischete, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/ etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de benzină /
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
sisteme de poziționare globală (gps), mănuși de
protecție împotriva accidentelor, mănuși pentru
scafandri, mănuși de protecție împotriva razelor
x de uz industrial, ochelari de protecție pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare),
căști de radio, aparate pentru reglarea
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căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, 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 distanță / dispozitive electrice pentru
pornirea de la distanță, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, 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, genunchiere pentru muncitori,
tăvi de laborator, centrifuge de laborator,
lactodensimetre, lactometre, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, capace pentru
lentile, lentile pentru astrofotografie, cântare
pentru scrisori, mire de nivelare (instrumente
topografice) / stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate și
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echipamente pentru salvarea vieții, colaci de
salvare, veste de salvare, centuri de salvare,
plute de salvare, capsule de salvare pentru
dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie
de lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete /
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, magneți, lupe
(optică), compasuri / busole marine, sonde
marine de adâncime, trasatoare paralele
(tâmplărie), geamanduri de marcare, stâlpi
pentru antenele fără fir, instrumente matematice,
măsuri, aparate pentru măsurarea grosimii
articolelor din piele, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, sticlărie
gradată, instrumente de măsurare, aparate
pentru măsurarea grosimii pielii, linguri
pentru măsurare, megafoane, carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
nivele de mercur, baloane meteorologice,
instrumente meteorologice, metronoame,
șuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare de kilometraj
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pentru vehicule, oglinzi pentru inspecția
muncii, oglinzi (optică), telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse, (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri /suporturi
pentru mouse, aparate și instrumente nautice,
aparate de semnalizare navală, sisteme de
navigație pentru vehicule (calculatoare de
bord), instrumente de navigație, ace pentru
pick-upuri / ace de pick-up, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
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nez, pipete, tuburi pitot, planșete topografice
(instrumente topografice), planimetre, plăci
pentru baterii, plottere, prize, fișe și alte
elemente de cuplare (conexiuni electrice),
fire cu plumb, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanțe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde
pentru scopuri științifice, procesoare (unități
centrale de procesare) / unități centrale de
procesare (procesoare), ecrane de proiecție,
aparate de proiecție, dispozitive de protecție
împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecție împotriva razelor x,
nu cele pentru scopuri medicale, costume de
protecție pentru aviatori, căști de protecție,
măști de protecție, căști de protecție pentru
sporturi, 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 siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
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distanțelor / telemetre, cititoare (echipament
de procesare a datelor), pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, refractometre, refractoare, aparate
de reglare, electrice, relee, electrice, instalații
electrice pentru controlul de la distanță al
operațiunilor industriale, dispozitive pentru
control de la distanță, rezistențe, electrice,
măști de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măști de respirație, altele decât cele
pentru respirația artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), retorte,
suporturi pentru retorte, contoare de rotație,
reostate, căști (toci) pentru echitație, indicatoare
rutiere, luminoase sau mecanice, baghete
indicatoare pentru aflarea surselor de apă, rigle
(instrumente de măsurare), linii (instrumente de
măsurare), zaharometre, plase de siguranță /
plase de salvare, prelate de protecție, centuri
de siguranță, altele decât cele pentru scaune
de vehicule și echipamente sport, salinometre,
aparate de navigație prin satelit, sateliți pentru
scopuri științifice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre
pentru șuruburile cu filet, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare pentru
armele de foc / lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi de
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semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, fluiere de semnalizare,
geamanduri de semnalizare, semnale,
luminoase sau mecanice, indicatoare mecanice,
indicatoare, luminoase, simulatoare pentru
conducerea și controlul vehiculelor, sirene,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre / indicatori de pantă / inclinometre,
telefoane inteligente, detectoare de fum, baterii
solare, panouri solare pentru producerea de
energie electrică, căști pentru sudori, valve
solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate de
plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, aparate de, măsurare a vitezei
(fotografie), regulatoare de viteză pentru pick-
upuri, sferometre, nivele cu bulă de aer, role
(fotografie), sisteme de aspersoare pentru
protecția împotriva incendiilor, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
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aparatele foto, cabluri demaroare pentru
motoare, aparate pentru direcție, automate,
pentru vehicule, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, stereoscoape, aparate
stereoscopice, distilatoare pentru experimentele
de laborator, stroboscoape, sulfitometre,
ochelari de soare, instrumente topografice,
lanțuri topografice, aparate și instrumente
topografice, nivele topografice, tablouri de
distribuție, cutii de distribuție (electricitate),
întrerupătoare, electrice, tahometre,
magnetofoane, materiale didactice, protecții
pentru dinți, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, supape termionice /
tuburi termionice, termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, termostate, termostate pentru
vehicule, lupe textile, distribuitoare automate de
bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), brațe de pick-up,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de
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trafic, semafoare de circulație (dispozitive de
semnalizare), transformatoare (electricitate),
tranzistoare (electronice), transmițătoare
de semnale electronice, transmițătoare
(telecomunicații), seturi de transmisie
(telecomunicații), plăci transparente (fotografie) /
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unități flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, casete video, casete cu
jocuri video, ecrane video, telefoane video,
monitoare video pentru bebeluși, casete video,
vizoare, fotografice, viscozi metre, viziere pentru
căști, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, poduri-bascule,
cântare, instrumente și aparate de cântărire,
greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate cu raze x,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate și
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echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
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, arzătoare cu
acetilenă, generatoare de acetilenă, torțe cu
acetilenă, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate de aer condiționat pentru
vehicule, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalății de
aer condiționat, aparate de aer condiționat,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat) / dispozitive
contra orbirii pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit / oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie / instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
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mașinilor, suporturi pentru arzătoarele de
gaz, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de
pâine, mașini de făcut pâine, mașini de copt
pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalații sanitare), prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, cutii de răcire, electrice /
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare /
cuve de răcire pentru cuptoare, instalații de
răcire pentru apă, instalații de răcire pentru
lichide, mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalații de desalinizare, aparate de desicare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, coloane
de distilare, aparate de distilare, emițătoare

1001



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

pentru irigații cu picurare (fitinguri pentru
irigații), aparate de uscare, aparate de uscare
pentru nutreț și furaj / aparate de uscare
pentru furaj, aparate și instalații de uscare,
evaporatoare, vase de expansiune pentru
instalațiile de încălzire centralizată, hote de
extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu abur
pentru țesături, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torțe, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, grătare de cuptor / bări de grătar,
cenușare pentru cuptoare/cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalațiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de gaz,
altele decât componentele mașinilor, arzătoare
germicide, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
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uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă) / instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu, încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuțe cu încălzire, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru
baie cu aer cald, reșouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată,
hidranți, aparate pentru hidromasaj, mașini și
aparate de făcut gheață, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
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sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalații de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalații electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu
pentru iluminat, prăjitoare de malț, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalații
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru țevile de apă / robineți pentru țevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncționale, reactoare nucleare /
pile atomice, lămpi cu petrol, arzătoare cu
petrol, aparate pentru spălarea / absorbția
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalațiilor sanitare) / țevi de apă pentru
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instalațiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații de
polimerizare, rezervoare de apă sub presiune,
instalații de procesare a combustibililor și
materialului nuclear moderator/ instalații
de procesare a combustibililor nucleari și
materialului nuclear moderator, instalații de
epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, mașini și aparate de
refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalațiile
și țevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
și de siguranță pentru țevile de gaz, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță pentru
instalațiile de gaz, prăjitoare, țepușe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de prăjire /
plite pentru fript (aparate de gătit) / grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranță,
accesorii de siguranță pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile de
iluminat electrice, colectoare termice solare
(încălzire), cuptoare solare, băi spa (căzi),
cazane cu abur, altele decât componentele
mașinilor, instalații de generare a aburului,
acumulatoare de aburi, aparate cu abur pentru
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față (saune), sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale / lămpi
standard, plăci structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte /
robineți pentru țevi și conducte, robinete /
robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete
cu apă, lanterne electrice / lanterne electrice
de buzunar, tuburi luminoase pentru iluminat,
cabine pentru băi turcești, portabile, lămpi
cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri
medicale, pisoare (obiecte sanitare), faruri
de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de,
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
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dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini de irigat pentru scopuri
agricole, aparate cu jet de apă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
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comercială, 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, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, 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, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, 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),
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publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terți / scrierea de cv-uri pentru terți.

M 2015 02099 /
137716

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

SC FLANCO RETAIL SA 08/2015 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetica,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,

9 - modificată
11 - modificată
35 - modificată
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mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
software de calculator, extinctoare, ochelari 3D,
abace, accelerometre, acumulatori, electrici,
hidrometre pentru acid, acidimetre pentru
baterii, alarme acustice / alarme sonore,
cabluri acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, mașini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate, baterii
anodice / baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferență (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție din
azbest pentru pompieri, aparate și instrumente
pentru astronomie, receptoare audio și video,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), instrumente de azimut, monitoare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, baterii, electrice,
pentru vehicule / acumulatoare, electrice,
pentru vehicule, baterii pentru iluminat, baterii,
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electrice, recipiente pentru baterii / recipiente
pentru acumulatoare, cutii pentru baterii /
cutii pentru acumulatoare, încărcătoare de
baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, aparate de
copii heliografice, instrumente de control pentru
boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică,
aparate pentru respirație, cu excepția celor
pentru respirația artificială, veste anti-glonț,
îmbrăcăminte anti-glonț, sirene, dulapuri pentru
difuzoare, cabluri, electrice, mașini de calculat,
inele de calibrate, calibre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
case de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru baterii electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare în
laboratoare, cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), camere cinematografice, filme
cinematografice, expuse, închizători de circuit,
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întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curățare pentru discurile de pick-
up / aparate de curățare pentru discurile de
vinii, lentile de apropiere, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
incendiilor / articole de îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, îmbrăcăminte
special concepută pentru laboratoare, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, mecanisme pentru
aparatele acționate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acționate cu fise, colectoare,
electrice, aparate, electrice pentru comutare,
comutatoare, compact-discuri (audio-video),
compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, comparatoare,
compasuri de măsurare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, consensatoare
(capacitoare) / capacitoare, conductoare,
electrice, conexiuni pentru liniile electrice,
conectori (electricitate), lentile de contact,
contacte, electrice, containere pentru lamele
de microscop, containere pentru lentilele de
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contact, panouri de comandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
contrafăcute, contoare / aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice / conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, 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,
magneți decorativi, aparate de demagnetizate
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 științifice, diafragme (fotografie),
mașini de dictare dictating machines, aparate
de difracție (microscopie), rame foto digitale,
semne digitale, busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare
a distanței / aparate pentru înregistrarea
distanței, aparate de distilare pentru scopuri
științifice, cutii de distribuție (electricitate),
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panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), măști pentru
scufundare, costume de scufundare, cipuri
adn, fluiere pentru câini, sonerii electrice
pentru uși, dozatoare / dozimetre, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, uscătoare
pentru fotografii / stative pentru fotografii,
instrumente de măsurat pentru croitorie,
stative de uscare (fotografie), aparate de
uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre,
dopuri de urechi pentru scufundători, aparate
pentru editarea filmelor cinematografice,
ceasornice cu nisip (clepsidre), dispozitive
pentru iluminarea ouălor, tuburi de protecție
pentru cablurile de electricitate, materiale
pentru rețelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
șine electrificate pentru montarea spoturilor,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanță a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanță a semnalelor
electrolizoare, bobine electromagnetice,
pixuri electronice (unități de afișare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, cititoare de cărți
electronice, cârduri magnetice codate, brățări de
identificare codate, magnetice, cartele codate,
aparate de mărit (fotografie), epidiascoape,
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ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre (fotografie), filtre pentru razele
ultraviolete, pentru fotografie, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, bătătoare
de stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, pompe de incendiu, șalupe
de stins incendile, pături ignifuge, furtun
de incendiu, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase) /
semnalizatoare (indicatoare luminoase), blițuri
(fotografie), dischete, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galenă (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de benzină /
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
sisteme de poziționare globală (gps), mănuși de
protecție împotriva accidentelor, mănuși pentru
scafandri, mănuși de protecție împotriva razelor
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x de uz industrial, ochelari de protecție pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, casete
pentru curățarea capului (de înregistrare),
căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvență,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile
electrice, cârduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea
de la distanță / dispozitive electrice pentru
pornirea de la distanță, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, inductoare
(electricitate), circuite integrate, cârduri cu
circuite integrate (cârduri inteligente) / cârduri
inteligente (cârduri 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, genunchiere pentru muncitori,
tăvi de laborator, centrifuge de laborator,
lactodensimetre, lactometre, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, capace pentru
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lentile, lentile pentru astrofotografie, cântare
pentru scrisori, mire de nivelare (instrumente
topografice) / stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate și
echipamente pentru salvarea vieții, colaci de
salvare, veste de salvare, centuri de salvare,
plute de salvare, capsule de salvare pentru
dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie
de lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete /
edatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanță magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri / busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, nivele de mercur, baloane meteorologice,
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instrumente meteorologice, metronoame,
șuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, oglinzi pentru inspecția
muncii, oglinzi (optică), telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate,
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, aparate și instrumente nautice,
aparate de semnalizare navală, sisteme de
navigație pentru vehicule (calculatoare de bord),
instrumente de navigație, ace pentru pick-
upuri / ace de pick-up, ace pentru busolele
topografice, semne cu neon, plase de protecție
împotriva accidentelor, cleme pentru nas
pentru scufundători și înotători, calculator
tip notebook, obiective (lentile) (optică),
instrumente de observare, octante, ohmmetre,
lanterne optice / lămpi optice, lentile optice,
instrumente și aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
condensatoare optice, cititoare optice de
caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
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contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete, tuburi pitot, planșete topografice
(instrumente topografice), planimetre, plăci
pentru baterii, plottere, prize, fișe și alte
elemente de cuplare (conexiuni electrice),
fire cu plumb, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanțe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde
pentru scopuri științifice, procesoare (unități
centrale de procesare) / unități centrale de
procesare (procesoare), ecrane de proiecție,
aparate de proiecție, dispozitive de protecție
împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecție împotriva razelor x,
nu cele pentru scopuri medicale, costume de
protecție pentru aviatori, căști de protecție,
măști de protecție, căști de protecție pentru
sporturi, raportoare (instrumente de măsurare),
dispozitive de perforare a cartelelor pentru
birou, butoane pentru sonerii, pirometre,
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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 siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor / telemetre, cititoare (echipament
de procesare a datelor), pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, refractometre, refractoare, aparate
de reglare, electrice, relee, electrice, instalații
electrice pentru controlul de la distanță al
operațiunilor industriale, dispozitive pentru
control de la distanță, rezistențe, electrice,
măști de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măști de respirație, altele decât cele
pentru respirația artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), retorte,
suporturi pentru retorte, contoare de rotație,
reostate, căști (toci) pentru echitație, indicatoare
rutiere, luminoase sau mecanice, baghete
indicatoare pentru aflarea surselor de apă, rigle
(instrumente de măsurare), linii (instrumente de
măsurare), zaharometre, plase de siguranță /
plase de salvare, prelate de protecție, centuri
de siguranță, altele decât cele pentru scaune
de vehicule și echipamente sport, salinometre,
aparate de navigație prin satelit, detectoare
de semnale de satelit, sateliți pentru scopuri
științifice, cântare, cântare analizoare de
greutate, scanere (echipamente de procesare
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a datelor), diafragme (fotografie), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru șuruburile
cu filet, semi-conductoare, sextanți, manșoane
pentru cablurile electrice, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor x, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare pentru
armele de foc / lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, fluiere de semnalizare,
geamanduri de semnalizare, semnale,
luminoase sau mecanice, indicatoare mecanice,
indicatoare, luminoase, simulatoare pentru
conducerea și controlul vehiculelor, sirene,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu
proiecție prin transparență, rigle de calcul,
aparate pentru măsurarea unghiurilor de
înclinare / clinometre / indicatori de pantă /
inclinometre, inele inteligente, telefoane
inteligente, detectoare de fum, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, căști pentru sudori, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), sonare,
suporturi de înregistrare audio, benzi de
înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate de
plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
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lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, aparate de măsurare a vitezei
(fotografie), regulatoare de viteză pentru pick-
upuri, sferometre, nivele cu bulă de aer, role
(fotografie), sisteme de aspersoare pentru
protecția împotriva incendiilor, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, cabluri demaroare pentru
motoare, aparate pentru direcție, automate,
pentru vehicule, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, stereoscoape, aparate
stereoscopice, distilatoare pentru experimentele
de laborator, stroboscoape, sub woof ere,
sulfitometre, ochelari de soare, instrumente
topografice, lanțuri topografice, aparate și
instrumente topografice, nivele topografice,
tablouri de distribuție, cutii de distribuție
(electricitate), întrerupătoare, electrice,
tahometre, magnetofoane, materiale didactice,
protecții pentru dinți, aparate de telecomunicații
sub formă de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe
(aparate), receptoare de telefon, aparate de
telefon, transmițătoare pentru telefon, fire
de telefon, teleimprimatoare, telepromptere,
teleruptoare, telescoape, lunete telescopice
pentru artilerie, televizoare, indicatoare
de temperatură, etichete indicatoare de
temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
terminale (electricitate), instrumente și mașini
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pentru testarea materialelor, aparate de
testare, nu cele pentru scopuri medicale,
dispozitive pentru combaterea furturilor,
electrice, teodolite, supape termionice / tuburi
termionice, termometre, nu cele pentru scopuri
medicale, termostate, termostate pentru
vehicule, lupe textile, distribuitoare automate de
bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), brațe de pick-up,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de
trafic, semafoare de circulație (dispozitive de
semnalizare), transformatoare (electricitate),
tranzistoare (electronice), transmițătoare
de semnale electronice, transmițătoare
(telecomunicații), seturi de transmisie
(telecomunicații), plăci transparente (fotografie) /
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unități flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, casete video, casete cu
jocuri video, ecrane video, telefoane video,
monitoare video pentru bebeluși, casete video,
vizoare, fotografice, viscozimetre, viziere pentru
căști, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie),
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tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, poduri-bascule,
cântare, instrumente și aparate de cântărire,
greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice,
măști de protecție pentru muncitori, suporturi
de odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate cu razex,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
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, arzătoare 
cuacetilenă, generatoare de acetilenă, torțe cu
acetilenă, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate de aer condiționat pentru
vehicule, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de
aer condiționat, aparate de aer condiționat,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat) / dispozitive
contra orbirii pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
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pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit / oale
sub presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie / instalații sanitare pentru baie
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, suporturi pentru arzătoarele de
gaz, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de
pâine, mașini de făcut pâine, mașini de copt
pâine, arzătoare pentru lămpi, arzătoare,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
camere sterile (instalații sanitare), prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, cutii de răcire, electrice /
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare /
cuve de răcire pentru cuptoare, instalații de
răcire pentru apă, instalații de răcire pentru
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lichide, mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalații de desalinizare, aparate de desicare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
emițătoare pentru irigații cu picurare (fitinguri
pentru irigații), aparate de uscare, aparate de
uscare pentru nutreț și furaj / aparate de uscare
pentru furaj, aparate și instalații de uscare,
evaporatoare, vase de expansiune pentru
instalațiile de încălzire centralizată, hote de
extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu abur
pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare/fitinguri
formate pentru cuptoare, torțe, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
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pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor /
bări de grătar, cenușare pentru cuptoare / cutii
de cenușă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu
gaz, aparate de epurare a gazelor, epuratoare
de gaz (componente ale instalațiilor cu gaz) /
epuratoare (componente ale instalațiilor
cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele
decât componentele mașinilor, arzătoare
germicide, lămpi germicide pentru purificarea
aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de, încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă) / instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
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vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuțe cu încălzire, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru
baie cu aer cald, reșouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată,
hidranți, aparate pentru hidromasaj, mașini și
aparate de făcut gheață, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, mașini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalații de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
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pomul de crăciun / instalații electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu
pentru iluminat, prăjitoare de malț, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalații
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru țevile de apă / robineți pentru țevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncționale, reactoare nucleare / pile
atomice, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol,
aparate pentru spălarea / absorbția uleiului,
fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare) / țevi
de apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, rezervoare de apă sub
presiune, instalații de procesare a combustibililor
și materialului nuclear moderator / instalații
de procesare a combustibililor nucleari și
materialului nuclear moderator, instalații de
epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, mașini și aparate de
refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalațiile
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și țevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
și de siguranță pentru țevile de gaz, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță pentru
instalațiile de gaz, prăjitoare, țepușe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de prăjire /
plite pentru fript (aparate de gătit) / grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranță,
accesorii de siguranță pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile de
iluminat electrice, colectoare termice solare
(încălzire), cuptoare solare, băi spa (căzi),
cazane cu abur, altele decât componentele
mașinilor, instalații de generare a aburului,
acumulatoare de aburi, aparate cu abur pentru
față (saune), sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale / lămpi
standard, plăci structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte /
robineți pentru țevi și conducte, robinete /
robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete
cu apă, lanterne electrice / lanterne electrice
de buzunar, tuburi luminoase pentru iluminat,
cabine pentru băi turcești, portabile, lămpi
cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri
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medicale, pisoare (obiecte sanitare), faruri
de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, încălzitoare
de apă (aparate), aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea
cu apă, instalații de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate de captare a apei, instalații de irigat,
automate, mașini 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 administrativă a ordinelor de
achiziție, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
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afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terți, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, 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, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
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tranzacții comerciale pentru terți, 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, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), publicitate
cu plata per click, închirierea mașinilor de
fotocopiere, prezentarea produselorîn 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),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, publicitate prin
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televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terți / scrierea de cv-uri pentru terți.

M 2019 02595 /
163849

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

S.C. DABIS COMPANY S.R.L. 10/2019 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
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 protecție 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.

29 - modificată
30 -
neschimbată
32 - modificată
33 - ștearsă

M 2020 04554 / S.C. EXTENSII GENE DE VIS
S.R.L.

44 - Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

44 - modificată
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M 2021 07017 /
181541

TERABIO PACK SRL 04/2022 16 - Materiale didactice si educative, folii de
plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, cu excepția celor utilizate
la fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și
a alimentelor lichide, folii pentru ambalarea
alimentelor, cu excepția celor utilizate la
fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
folii transparente din plastic, cu excepția celor
utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii adezive de transfer, cu excepția
celor utilizate la fabricarea ambalajelor din
hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și a
alimentelor lichide, folii cu bule de aer pentru
împachetat sau ambalat, cu excepția celor
utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii din plastic pentru ambalare, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și a

16 - modificată
17 - modificată
35 - modificată
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alimentelor lichide, folii din materiale plastice
pentru ambalat, cu excepția celor utilizate
la fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
folii din plastic adezive pentru fotografii, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și
a alimentelor lichide, folii din polietilenă pentru
ambalat sau împachetat, cu excepția celor
utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii din acetat de celuloză pentru
ambalat si/sau împachetat, cu excepția celor
utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii biodegradabile pentru împachetat
si/sau ambalat, cu excepția celor utilizate la
fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
produse de papetărie sub formă de folii cu
adeziv, cu excepția celor utilizate la fabricarea
ambalajelor din hârtie și carton pentru băuturi
și alimente lichide, precum și la prelucrarea
băuturilor și a alimentelor lichide, folii de plastic
pentru ambalare alimente pentru uz casnic -
inclusiv biodegradabile
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17 - Materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, cu excepția
celor utilizate la fabricarea ambalajelor din
hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și
a alimentelor lichide, țevi, tuburi și furtunuri
flexibile, nemetalice, folii izolante, cu excepția
celor utilizate la fabricarea ambalajelor din
hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor
și a alimentelor lichide, folii antireflex pentru
geamuri, folii de polietilenă pentru izolare, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor
și a alimentelor lichide, folii laminate pentru
aplicare la un substrat, cu excepția celor utilizate
la fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii de material plastic (produse
semifabricate), cu excepția celor utilizate la
fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
folii din plastic stratificat folosite în producție, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și a
alimentelor lichide, materiale filtrante din folii
semiprelucrate din plastic, cu excepția celor
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utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), cu excepția celor
utilizate la fabricarea ambalajelor din hârtie și
carton pentru băuturi și alimente lichide, precum
și la prelucrarea băuturilor și a alimentelor
lichide, folii acoperite cu adeziv pentru utilizare
în producție, cu excepția celor utilizate la
fabricarea ambalajelor din hârtie și carton
pentru băuturi și alimente lichide, precum și la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
materiale din folii de plastic de uz industrial, cu
excepția celor utilizate la fabricarea ambalajelor
din hârtie și carton pentru băuturi și alimente
lichide, precum și la prelucrarea băuturilor și a
alimentelor lichide, folii din celuloză (altele decât
cele pentru împachetare sau ambalare), polimeri
elastomerici sub formă de folii destinați utilizării
în producție.
35 - Publicitate, cu excepția publicității destinate
ambalajelor din hârtie și carton pentru băuturi
și alimente lichide, precum a celor utilizate la
prelucrarea băuturilor și a alimentelor lichide,
managementul afacerilor, cu excepția celor
din domeniul ambalajelor din hârtie și carton
destinate băuturilor și alimentelor lichide,
administrarea afacerilor, cu excepția celor
din domeniul ambalajelor din hârtie și carton
destinate băuturilor și alimentelor lichide,
lucrări de birou, cu excepția celor din domeniul
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ambalajelor din hârtie și carton destinate
băuturilor și alimentelor lichide, comerț cu
ridicata, amănuntul si on-line, cu excepția celor
din domeniul ambalajelor din hârtie și carton
destinate băuturilor și alimentelor lichide, servicii
de import-export, cu excepția celor pentru
ambalaje din carton si hârtie destinate prelucrării
si ambalarii băuturilor si alimentelor lichide.

M 2022 00825 / S.C. VANINA COM S.R.L. 29 - ciuperci conservate, ciuperci, preparate,
piure de ciuperci, ciuperci comestibile uscate,
ciuperci shiitake deshidratate, trufe uscate
(ciuperci comestibile), ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci de bambus uscate
31 - Plante și flori naturale, animale vii, ciuperci,
ciuperci neprelucrate, ciuperci crude, ciuperci
proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
miceliu de ciuperci (răsaduri), ciuperci de pin
proaspete, ciuperci de bambus proaspete,
ciuperci negre comestibile proaspete, ciuperci,
proaspete, pentru uz alimentar, ciuperci
gelatinoase albe comestibile proaspete, ciuperci
crescute pe tulpina de stejar, proaspete, fructe
proaspete, migdale (fructe), fructe crude, fructe
neprelucrate, plante, plante proaspete, plante
naturale, mentă (plante), plante uscate, plante
leguminoase, plante cu frunze.
35 - Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,

29 - modificată
30 - ștearsă
31 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată
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servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate în
presă, servicii de cercetare privind publicitatea,
dezvoltare de conceptii de publicitate,
administrarea afacerilor, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
în administrarea afacerilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
consiliere privind administrarea afacerilor.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
terestru, transport fluvial, transport aerian,
transport rutier, organizarea transportării,
transport de containere, logistică de transport,
curtaj de transport, transport de plante, servicii
de transport, transport cu camionul, transport
cu elicopterul, transport de alimente, transport
prin conducte, transport cu vaporul, transport și
depozitare, transport cu tramvaiul.

M 2022 04303 / CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC.

5 - Preparate și substanțe farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru uz uman, remedii
naturale și farmaceutice, preparate chimice
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
de uz veterinar, extracte vegetale de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru
reglarea imunității, medicamente de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar,
preparate igienice de uz veterinar, preparate
cu oligoelemente pentru consum uman și
animal, vitamine și preparate cu vitamine,
băuturi pe bază de vitamine, tablete de

5 -
neschimbată
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vitamine, suplimente pe bază de vitamine,
vitamine pentru animale, suplimente pe bază
de vitamine pentru animale, preparate cu
minerale și vitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
suplimente minerale dietetice pentru animale,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate și substanțe cu minerale de
uz medical, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
preparate dietetice și alimentare, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, extracte din
plante medicinale, siropuri de uz farmaceutic,
picături cu vitamine, tizane (băuturi medicinale),
compoziții din plante medicinale de uz medical,
extracte din plante de uz medical, infuzii din
plante medicinale, alimente dietetice de uz
medical, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
albumină, alimente pe baza de albumină de uz
medical, balsamuri de uz medical, balsamuri
de uz farmaceutic, alifii medicinale, creme
farmaceutice, creme medicinale, creme din
plante de uz medical.

M 2022 05022 / Simion&Baciu, Consilier în
Proprietate Intelectuală

4 - modificată
9 - modificată
11 - ștearsă
35 - modificată
37 - modificată
39 - modificată
40 - modificată

ENGIE ROMANIA S.A. 4 - Combustibili, compoziţii combustibile,
gaz natural, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, în special biogaz, amestecuri
de carburanţi gazeificaţi, gaz natural pentru
vehicule, gaz petrolier în stare gazoasă sau
lichefiat, combustibili pentru iluminat, gaze
utilizate la încălzire, încălzire, toate cele de
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mai sus excluzând orice bunuri din această
clasă ce au legătură cu aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
9 - Contoare de gaz, contoare inteligente,
aparate şi instrumente de măsurare,
semnalizare şi control pentru gaze, staţii de
reglare-măsurare pentru gaze, regulatoare
de presiune pentru gaze, supape de blocare,
supape de descărcare pentru gaze, filtre,
separatoare, aparate pentru monitorizarea
consumului de gaz, alarme de gaz, senzori de
gaz, detectoare de gaze combustibile, alarme
pentru gaze naturale, gazometre (instrumente
de măsură), indicatoare de presiune a gazelor,
monitoare de flux de gaz, detectoare de
concentrații de gaze combustibile, toate cele
de mai sus excluzând orice bunuri din această
clasă ce au legătură cu aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35 - Gestionarea afacerilor comerciale legate
de energie, și în special de gazul natural şi
electricitate, furnizarea de consiliere, informaţii
sau date despre afaceri din partea colectivităţilor
teritoriale, firme, artizani sau persoane private
din domeniul energiei, inclusiv in domeniul
gazelor naturale, protecţiei mediului sau
dezvoltării durabile, consiliere comercială în
beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii şi
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gestionării consumului de energie, inclusiv
la gaze naturale sau în domeniul dezvoltării
durabile, consiliere şi informaţii comerciale
despre consumurile de energie, inclusiv la gaze
naturale cu sau fără realizarea de simulare
tarifară şi previziuni de consum, analiză de
preţ de cost pentru instalaţii ce funcţionează
cu ajutorul oricărui tip de energie (inclusiv
dar fără limitare la gaze naturale) mai ales în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, inclusiv la gaze naturale, expertiză
în afaceri în domeniul protecţiei mediului, al
energiilor noi şi al dezvoltării durabile, efectuare
de studii şi cercetare de piaţă în domeniul
protecţiei mediului înconjurător, al energiilor noi
şi al dezvoltării durabile, gestionare de fişiere
informatice din domeniul energiei, inclusiv in
domeniul gazelor naturale, al protecţiei mediului
înconjurător sau dezvoltării durabile, căutare
de informaţii în fişiere informatice pentru terţi,
în domeniul energiei, inclusiv in domeniul
gazelor naturale (lucrari de birou), al protecţiei
mediului înconjurător sau dezvoltării durabile,
promovarea în contul terților de produse venind
în ajutorul oricărui tip de energie, inclusiv
gazele naturale, prezentare de produse în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, inclusiv produse pe bază de gaze
naturale, servicii de vânzare de energie, inclusiv
vânzarea de gaze naturale, servicii agenţii de
import-export în materie de gaz natural şi gaz
lichefiat, furnizare de informaţii statistice în
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domeniul administrării de instalaţii industriale şi
de instalaţii energetice, consiliere comercială
în domeniul energiei şi fluidelor furnizate prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, servicii
de prezentare, promovare și comercializare
a produselor listate în clasele 04, 09 și 11,
toate cele de mai sus excluzând orice servicii
derulate în legătură cu aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
37 - Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
inclusiv pentru instalațiile care funcționează
pe bază de gaze naturale, de încălzire, de
acumulare sau recuperare a căldurii, de
ventilare, de distribuţie a apei, de climatizare
şi de condiţionare a aerului, în vederea
performanţei energetice sau a controlării
consumului, instalare, programare şi întreţinere
de sisteme domotice, precum şi de automate
programabile, în vederea performanţei
energetice, a controlării consumului sau a
gestionării reţelelor inteligente, reţele de
distribuţie de energie utilizând tehnologii
informatice pentru îmbunătăţirea raportului
dintre cererea şi oferta de energie, instalare,
reparaţie şi întreţinere de canalizări pentru
transportul, distribuţia sau stocarea de energie,
inclusiv pentru gazele naturale, instalare,

1044



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

punere în funcţiune, mentenanţă, întreţinere
de echipamente de protecţie a bunurilor şi
persoanelor şi, mai ales, de sisteme anti-
incendiu, servicii de gestionare de la distanţă
de instalaţii de stocare şi de reţele de distribuţie
de gaz, de căldură sau de electricitate, servicii
de instalare, de concepție, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de
construcții și de punere în funcţiune a produselor
listate în clasele 09 și 11, toate cele de mai sus
excluzând orice servicii derulate în legătură cu
aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
39 - Transport, distribuție și furnizare de energie,
inclusiv pentru gaze naturale si pentru produsele
din clasele 04, 09 și 11, furnizare de informaţii
şi consiliere în materie de stocare, transport,
distribuţie şi furnizare de energie, inclusiv pentru
gazele naturale si cu privire la produsele din
clasele 04, 09 și 11, stocare de gaze naturale
şi gaz lichefiat, servicii de comprimare, de
contorizare, de odorizare, de regazeificare şi
de analizare a gazelor naturale în vederea
operaţiunilor de transport, servicii de gestionare
de la distanţă de instalaţii de stocare şi de
reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau de
electricitate, toate cele de mai sus excluzând
orice servicii derulate în legătură cu aparate de
iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.
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M 2022 05398 / LUPSA SI ASOCIATII SRL CARTOONIO SRL 18 - Bagaje (pentru călătorie), borsete pentru
bărbați, geamantane, geamantane cu rotile,
genți, genți cu bandulieră, genți de călătorie,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de plajă, genți pentru sport, genți
și portofele din piele, ghiozdane, ghiozdane
școlare, mini-rucsacuri, portmonee de piele,
poșete din imitație de piele, poșete din piele,
ranițe, rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri
pentru camping, rucsacuri pentru alpiniști,
sacoșe pentru cumpărături pe roți, serviete din
piele, serviete din imitație de piele, suporturi
pentru carduri (portofele), suporturi pentru cărți
de credit, valize, valize cu rotile.

18 -
neschimbată
35 - modificată

40 - Producerea energiei, inclusiv de gaze
naturale, generarea gazelor și electricității,
servicii de producere a gazelor, producţie de
energie plecând de la energiile regenerabile
mai ales, termică, climatică, geotermică,
eoliană, solară, hidraulică sau obţinută din
biomasă, închiriere de generatoare de energie,
transformare de biomasă în vederea producerii
de energie, informaţii în materie de procesare a
biomasei şi de instalaţii de producere a energiei,
prelucrarea gazului natural si a gazului lichefiat,
lichefiere şi regazeificare a gazului natural,
servicii de informare și de consiliere în domeniile
menționate anterior, toate cele de mai sus
excluzând orice servicii derulate în legătură cu
aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

1046



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

35 - Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru pictură
(rechizite școlare), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje
(pentru călătorie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu borsete pentru bărbați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geamantane cu rotile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de călătorie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de mână (poșete), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de mână pentru
bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți și portofele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ghiozdane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghiozdane școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mini-rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu portmonee de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu poșete din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu poșete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ranițe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rucsacuri de munte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rucsacuri pentru
camping, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rucsacuri pentru alpiniști, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sacoșe
pentru cumpărături pe roți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu serviete din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu serviete din imitație de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
cărți de credit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu valize, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu valize cu rotile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri de societate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de petrecere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rechizite școlare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru pictură (rechizite școlare), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje
(pentru călătorie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu borsete pentru bărbați, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geamantane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
geamantane cu rotile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți cu bandulieră,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți de călătorie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de mână (poșete), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți de
mână pentru bărbați, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de plajă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți pentru
sport, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți și portofele din piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu portmonee de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
poșete din imitație de piele, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu poșete din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ranițe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu rucsacuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rucsacuri de munte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rucsacuri
pentru camping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rucsacuri pentru alpiniști, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sacoșe
pentru cumpărături pe roți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu serviete din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
serviete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi pentru carduri
(portofele), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi pentru cărți de credit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
valize, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu valize cu rotile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cărți (jocuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri
de societate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri de petrecere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rechizite școlare, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii pentru pictură (rechizite
școlare), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bagaje (pentru călătorie), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu geamantane, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu geamantane cu rotile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți cu bandulieră,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu genți de călătorie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu genți de mână (poșete), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu genți
de mână pentru bărbați, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu genți
de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu genți și portofele din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mini-rucsacuri, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu portmonee de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu poșete
din imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu poșete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ranițe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rucsacuri de munte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rucsacuri pentru camping, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rucsacuri pentru alpiniști, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sacoșe
pentru cumpărături pe roți, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu serviete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu serviete din imitație de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru carduri
(portofele), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru cărți
de credit, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu valize, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu valize
cu rotile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri
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de societate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jocuri de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
pictură (rechizite școlare), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bagaje (pentru călătorie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geamantane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
geamantane cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu genți de
călătorie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de mână (poșete),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu genți de mână pentru bărbați,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu genți de plajă, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu genți pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu genți și portofele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portmonee de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
poșete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu poșete din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ranițe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rucsacuri de munte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri
pentru alpiniști, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sacoșe pentru cumpărături
pe roți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
serviete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți de credit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu valize, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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valize cu rotile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de petrecere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jocuri de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, organizarea de
târguri în scopuri comerciale și publicitare,
publicitate pentru promovarea de produse,
și anume: Bagaje (pentru călătorie, borsete
pentru bărbați/ geamantane/7geamantane
cu rotile, genți/genți cu bandulieră, genți de
călătorie, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți pentru
sport, genți și portofele din piele, ghiozdane,
ghiozdane școlare, mini-rucsacuri, portmonee
de piele, poșete din imitație de piele, poșete
din piele, ranițe, rucsacuri, rucsacuri de munte,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri pentru
alpiniști, sacoșe pentru cumpărături pe roți,
serviete din piele, serviete din imitație de piele,
suporturi pentru cârduri (portofele), suporturi
pentru cărți de credit, valize, valize cu rotile,
articole de papetărie, rechizite școlare, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
cutii pentru pictură (rechizite școlare), cărți,
bagaje (pentru călătorie), borsete pentru bărbați,

1055



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

geamantane, geamantane cu rotile, genți, genți
cu bandulieră, genți de călătorie, genți de mână
(poșete), genți de mână pentru bărbați, genți
de plajă, genți pentru sport, genți și portofele
din piele, ghiozdane, ghiozdane școlare,
mini- rucsacuri, portmonee de piele, poșete
din imitație de piele, poșete din piele, ranițe,
rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri pentru alpiniști, sacoșe
pentru cumpărături pe roți, serviete din piele,
serviete din imitație de piele, suporturi pentru
cârduri (portofele), suporturi pentru cărți de
credit, valize, valize cu rotile, jucării, jocuri, cărți
(jocuri), jocuri de societate, jocuri de petrecere,
jocuri de construcție, jucării, jocuri și articole de
joacă

M 2022 05407 / BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

35 - modificată
36 -
neschimbată

M 2022 06291 / PANIMON SA 30 - Făină, preparate alimentare pe baza
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe baza de cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, produse de
cofetărie pe baza de faina, mâncăruri pe baza
de faina, produse de cofetărie nemedicinale pe
baza de faina, produse pentru gustări preparate
din faina de cereale: produse făinoase.

5 - ștearsă
30 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
toate aceste servicii fiind utilizate doar pentru
servicii bancare.
36 - Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
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35 - Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39 - Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.

M 2022 07975 / RAZMAT 88 NOW OPTIM
SOLUTIONS SRL

8 - Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9 - Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate si instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
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 - material de sutură, aparate de masaj,
Aparate şi instrumente chirurgicale, dentare
şi veterinare, ochi şi dinţi, material de sutură,

8 -
neschimbată
9 -
neschimbată
10 - modificată
11 -
neschimbată
14 -
neschimbată
21 -
neschimbată
24 -
neschimbată
28 -
neschimbată
35 -
neschimbată

1057



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
11 - Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar.
14 - Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
21 - Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică.
24 - Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
28 - Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

M 2022 08750 / SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

SC FACOS SA 29 - Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
uleiuri și grăsimi comestibile.

29 - modificată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată
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35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

43 -
neschimbată

M 2022 09038 / SILVIU-BOGDAN NICOLAE 4 - Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat, energie
electrică.
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,

4 -
neschimbată
9 - modificată
39 -
neschimbată
40 -
neschimbată
42 - modificată
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dispozitive pentru stingerea incendiilor,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule baterii
de aprindere baterii, electrice, stații de încărcare
pentru vehiculele electrice cutii de distribuție
(electricitate) panouri de distribuție (electricitate)
console de distribuție (electricitate) materiale
pentru rețelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
niciunul dintre produsele menţionate anterior
nu se referă la sectorul financiar bancar, la
comunicaţiile financiare sau la facilitarea
tranzacţiilor financiare.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, 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, producerea de energie închirierea
generatoarelor electrice.
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, consultanță în
domeniul economisirii energiei închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, niciunul dintre serviciile menţionate
anterior nu se referă la sectorul financiar bancar,

1060



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

la comunicaţiile financiare sau la facilitarea
tranzacţiilor financiare.

M 2022 09272 / Simion&Baciu, Consilier în
Proprietate Intelectuală

PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL

34 - Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat (snuff), kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumatori,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
chibrituri.

34 - modificată
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

028560 014428 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, răşini
sintetice şi artificiale, materiale plastice în stare
brută ( sub formă de pulberi, lichide sau paste),
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, agenţi de călire şi substanţe
chimice pentru sudură, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, substanţe tanante,
substanţe adezive pentru scopuri industriale,
substanţe adezive pentru developat fotografii şi
electrofotografii.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
împotriva coroziunii şi împotriva degradării lemnului,
substanţe colorante, baiţuri, răşini naturale, foite şi
pulberi de metale pentru pictură şi decoraţiuni.
3 - Substanţe pentru albit şi spălat, substanţe pentru
curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale ( altele decât uleiurile
şi grăsimile comestibile şi uleiuri eterice), lubrifianţi,
lianţi pentru pulberi, combustibile (inclusiv carburanţi
pentru motoare şi materialele pentru iluminat,
lumânări, lămpi cu fitil şi fitiluri.
6 - Metale uzuale brute şi semifabricate precum şi
aliajele lor, ancore, nicovale, clopote, materiale de
construcţie laminate şi turnate, şine şi alte materiale
metalice pentru căi ferate, lanţuri (cu excepţia
lanţurilor de transmisie pentru vehicule), cabluri şi
sârme metalice ( cu excepţia conductorilor electrici),
lăcătuşerie, ţevi matalice, case de bani şi casete
(seifuri), bile de oţel, potcoave, cuie şi şuruburi, alte
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produse metalice ( cu excepţia metalelor preţioase)
care nu sânt cuprinse în alte clase, minereuri, fitinguri.
7 - Maşini şi maşini unelte, motoare ( cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi curele
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule),
utilaje mari pentru agricultură, incubatoare pentru
păsări, parţi şi accesorii pentru aceste produse.
8 - Scule şi unelte, tacâmuri ( cuţite, furculiţe, linguri)
inclusiv cele placate sau din metale preţioase, arme
albe, parţi şi accesorii pentru aceste produse.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, navale,
geodezice, electrice (inclusiv aparate folosite în
telecomunicaţii), fotografice, cinematogrefice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizat, de control,
de salvare şi didactice, aparate automate care
declanşează prin introducerea unei monede sau
a unui jeton, maşini pentru înregistrare şi redare
sonoră, maşini pentru încasat înregistratoare,
maşini de calculat, aparate extinctoare, aparate
foto, aparate de filmat, lentile, proiectoare, binocluri,
oglinzi, aparate şi instrumente fotografice cu raze X,
aparatură şi instrumente video, benzi şi discuri pentru
înregistrare şi redare sonoră, computere, aparatură
şi instrumente de afişare, maşini de prelucrat texte,
maşini pentru traducere, aparate şi instrumente
didactice, discuri Floppy, maşini electronice de
calcul, mostre de aparate şi instrumente, aparate
şi instrumente electrofotografice, aparate şi
instrumente micrografice, maşini de scris electronice,
semiconductoare, aparate şi instrumente pentru
fabricarea semiconductorilor, fişiere electronice,
imprimate cu fascicol lasser, aparate şi instrumente
optice, fibre optice, capete magnetice, unităţi de
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1067

disc, imprimate, cititori de cartele, indicatoare,
micromotoare, adaptoare de curent alternativ, aparate
electronice de comunicaţii pentru handicapaţi, aparate
şi instrumente holografice, ceasuri de masa şi de
mână electronice, tocător (shredder) de documente,
părţi şi accesorii pentru aceste produse.
10 - Instrumente şi aparate chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare ( inclusiv proteze pentru
membre, ochi şi dinţi), aparate fotografice cu raze X,
aparate oftalmologice, părţi şi accesorii pentru aceste
produse.
11 - Instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi,
de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, de distribuţie
a apei şi instalaţii sanitare, parţi şi accesorii pentru
aceste produse.
12 - Vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană
şi navală, inclusiv piese de schimb, cu excepţia celor
cuprinse în alte clase, parţi şi accesorii pentru aceste
produse.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, substanţe
explozive, focuri de artificii, parţi şi accesorii pentru
aceste produse.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor precum şi obiecte
din aceste materiale sau placate (cu excepţia
tacâmurilor), bijuterii, pietre preţioase, orologerie şi
alte instrumente pentru cronometrat, parţi şi accesorii
pentru aceste produse.
15 - Instrumente muzicale (cu excepţia aparatelor
pentru înregistrare şi redare sonoră şi aparatelor
folosite în telecomunicaţii), părţi şi accesorii pentru
aceste produse.
16 - Imprimate, jurnale şi periodice, cărţi, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, materiale, adezive
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(pentru papetărie), materiale pentru artişti plastici,
pensule, maşini şi rechizite de birou (cu excepţia
mobilierului), materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), cărţi de joc, litere de tipografie, clişee
tipografice, părţi şi accesorii pentru aceste produse.
17 - Cauciuc, cauciuc elastic, balata şi înlocuitoare,
obiecte fabricate din aceste materiale care nu
sunt cuprinse în alte clase, foi, plăci şi baghete din
materiale plastice (produse semifinite) materiale
pentru etanşare, garnituri şi materiale izolante,
azbest, mică şi produse din aceste materiale, tuburi
flexibile nemetalice.
18 - Piele şi imitaţii de piele, articole din aceste
materiale care nu sunt cuprinse în alte clase, piei
(inclusiv blănuri) altele decât confecţiile, geamantane
şi valize, umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
articole de şelărie.
19 - Materiale de construcţie, piatră naturală şi
artificială, ciment, var, mortar, ipsos şi pietriş,
tuburi de gresie sau de ciment, materiale pentru
construirea drumurilor, asfalt, smoală şi bitum, case
transportabile, monumente din piatră, şemineuri cu
vatra deschisa.
20 - Mobile, oglinzi, rame, articole (necuprinse în
alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie, papură,
răchită, corn, os, fildeş, fanoni de balenă, baga,
chihlimbar, sidef, spumă de mare, celuloid şi imitaţii
ale acestor materiale sau din materiale plastice, părţi
şi accesorii pentru aceste produse.
21 - Ustensile mici şi vase portative pentru menaj şi
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru industria periilor,
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exceptând ustensilele şi accesoriile de toaletă,
instrumente şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei,
bureţi de sârmă şi sârmă de parchet, sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în celelalte clase şi
accesorii pentru aceste produse.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, coviltire (huse),
vele, saci, materiale pentru umplutură (păr de cal,
capoc, fulgi, zeegras), materiale textile fibroase brute.
23 - Fire.
24 - Ţesături, cuverturi de păr şi feţe de masă,
articole textile necuprinse în alte clase, țesături
adezive care se aplică utilizând căldura, material
textil, care nu poate fi afectat de gaze, pentru
baloanele aeronautice/ materiale textile, etanșe
la gaze, pentru aerostate, banere, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, huse pentru pat /
cearșafuri / cuverturi (cearșafuri) / cuverturi matlasate,
huse pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, pânză
pentru masa de billiard, jaluzele din materiale textile,
țesătură pentru site, brocart, vatir, piele de buck de
lana (wooleen buckskin), material pentru steaguri,
stambă, tesaturi imprimate din stamba, canvas
(tesaturi) pentru tapițerie sau broderie, tifon (cheese
cloth), tesaturi de sters vase, tesaturi din bumbac,
cuverturi (cearșafuri), huse (detașabile) pentru
mobile, crep (țesătură), crepon, suporturi pentru
draperii din material textil, draperii din material textil
sau plastic, damasc, lenjerie de scutec (scutece din
panza), finet, perdele, draperii pentru usa, tresaturi
pentru acoperirea podelui (drugget), plăpumi de puf
(cuverturi de pat), țesături elastice, pânză trasata
pentru broderie /țesături imprimate pentru broderie,
tesatura din esparto, panza, pânza pentru cizme si
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pantofi, pânza care imită pielea animalelor, prosoape
de față din material textil, fetru, panza din fibra de
sticla pentru uz textil, materiale textile de filtrare,
steaguri, flanel (țesătură), flannel (sanitar), molton
(pânză), finet/ barhet, tifon (țesătură), cârpe pentru
șters paharele (prosoape de bucătărie), mânuși de
toaleta / manusi de spalat, tesaturi gumate, altele
decât cele pentru papetarie, țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textile, căptușeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
jerseu (țesătură), pânză de iută, țesătură tricotată,
etichete (tesaturi), lenjerie de pat, scutece din pânză,
lenjerie de uz casnic, pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală
pentru încălțăminte, căptușeli (textile), cârpe, tesaturi
(șervetele) pentru demachiere / servetele din tesaturi,
pentru indepartarea machiajului, marabu (țesătură),
materiale textile, huse pentru saltele, moleschin
(țesătură), plase de țânțari, perdele cu aspect de
plasă, mușama utilizată ca față de masă, fete de
perna, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
pături imprimate din material textile, cuverturi
matlasate (quilts), zdrențe (rags), țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), traverse de masă, nu din
hârtie, saris (imbracaminte purtată în mod tradițional
de femeile din Asia de Sud), șervețele de masă din
material textile, cearșafuri (textile), giulgiuri, mătase
(țesătură), țesături de mătase pentru imprimarea
de modele, saci de dormit (cearceafuri), tesaturi de
masa din material textile, huse de masa, garnituri
(lenjerii) de masă (textile), covorașe (mats) de masa
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din textile, covorașe (mats) de masa din textile sau
plastic, tafta (țesătură), carpete textile agățate pe
pereți / tapiserie (carpete agățate pe pereți), din
material textil / carpete textile agățate pe pereți, față
(lenjerie), fețe (huse pentru saltele), prosoape din
material textil, împletitură (țesătură), tul, țesături
pentru tapițerie, catifea, tesaturi de lana, panza din
lana, zefir (țesătură).
25 - Îmbrăcăminte inclusiv cizmele, ghetele, pantofii şi
papucii.
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace cu gămălie, flori artificiale,
fructe artificiale, ghirlande artificiale, insigne pentru
purtare, nu din metale prețioase, închizători cu
fermoar / fermoare, benzi elastice pentru susținerea
mânecilor, elastice de păr, bărbi false, cleme pentru
curele, ace pentru mașina de cusut, pene de păsări
(accesorii de îmbrăcăminte), benzi sau șnururi pentru
jaluzele venetiene, închizători pentru bluze, ace de
năvădit, cutii de cusut, cutii, nu din metale prețioase,
pentru ace / truse de ace, nu din metale pretioase,
închizători pentru bretele, șnururi, brasarde, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), catarame pentru pantofi, fanoane
pentru corsete, butoni, găitane (pasmanterie),
cleme pentru curele, cleme pentru cravata, borduri
pentru îmbrăcăminte, ocheți pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru îmbrăcăminte, suporturi pentru
gulere, cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, copci pentru corsete, croșete
pentru broderie, ondulatoare de păr, perne pentru
ace, perne pentru acele cu gămălie, ace de stopat,
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, cercei, nu
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din metale prețioase, borduri pentru îmbrăcăminte,
dantelă pentru borduri, panglici elastic, broderie,
ata metalica pentru brodat, ocheți pentru pantofi,
ocheți pentru îmbrăcăminte, par fals, tivuri false,
mustăți false, articole ornamentale (broderie), agrafe
de par (inchizatori), inchizatori de pantofi, fermoare
(inchizatori), inchizatori pentru imbracaminte,
închizători pentru portjartiere, pene (accesorii
de îmbrăcăminte), festoane (broderie), volane
pentru fuste, volănașe (dantelărie), volănașe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, coronițe funerale din
flori artificiale, broderie cu fir de aur, mercerie, cu
excepția ațelor, șuvițe impletite/ meșe de păr, ace
pentru ondularea părului, agrafe de păr / ace de
păr, plase pentru păr, ornamente par, ace de păr,
ornamente pălărie, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, copci (mercerie), corsete
pentru brodat copci, copci pentru incaltaminte,
copci pentru corsete, andrele, dantelă pentru
borduri, ornamente din dantelă / pasmanterie,
dantela, dantela pentru incaltaminte, șireturi de
lână, curele de jaluzele, litere pentru marcarea
lenjeriilor, numerale pentru marcarea lenjeriilor,
numerale sau litere pentru marcarea lenjeriilor,
paiete strălucitoare, monograme pentru marcarea
lenjeriilor, truse de ace, nu din metale prețioase,
perne pentru ace  ace de legare, ace pentru cizmari,
ace, ace pentru mașinile de pieptănat lâna, ace
ornamentale, nu din metale prețioase, ornamente
pentru incaltaminte, pene de struț (accesorii de
îmbrăcăminte), petice termoadezive pentru repararea
articolelor textile, frâie pentru ghidarea copiilor,
panglici de mercerie, panglici elastice, cordoane
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pentru ornamente, pentru imbracaminte, rozete
(mercerie), ace pentru pielărie (șelărie), ace de cusut,
degetare pentru cusut, catarame pentru pantofi,
închizători de pantofi, cârlige pentru pantofi, șireturi
pentru pantofi, ornamente pentru pantofi, ace pentru
confecționarea plaselor de pescuit, broderie cu fir
de argint, fermoare pentru genți, ace pentru par,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, suporturi pentru
gulere, ciucuri (mercerie), degetare pentru cusut,
moțuri (pompoane), calote din păr, meșe de păr,
ornamente pentru îmbrăcăminte, curele (webbing)
pentru jaluzele, oase de balenă pentru corsete,
peruci.
27 - Covoare, preşuri, linoleum şi alte produse pentru
acoperirea podelelor, tapete ( cu exceptia celor
ţesute).
28 - Jocuri şi jucării, articole de gimnastică şi de sport
(cu excepţia îmbrăcămintei), ornamente şi podoabe
pentru pomul de iarna, parţi şi accesorii pentru aceste
produse.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, gemuri, marmelade, dulceţuri, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
conserve, murături.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, griş,
surogate de cafea, făină şi paste făinoase, pâine,
pesmeţi, prăjituri, articole de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, glucoză, drojdie de bere, prafuri
de copt, sare, muştar, piper, oţet, sosuri, mirodenii,
gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi grâne,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
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proaspete, seminţe,plante verzi şi flori naturale,
substanţe alimentare pentru animale, malţ, aditivi
pentru hrana animalelor, nu de uz medical, alge,
neprocesate pentru consum uman sau animal,
algarovilla pentru consum animal, migdale (fructe),
preparate pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru
animale, var pentru furajele animalelor, produse
pentru litiera animalelor, așternut pentru animale,
animale vii, animale de menajerie, orz, roșcove,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de pădure,
proaspete, hrană pentru păsări, biscuiți pentru
câini, tarate, terci de tărâțe pentru consum animal,
animale pentru împerechere, bulbi, tufe, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal, turtă de oleaginoase, turte de arahide
pentru animale, turte de răpită pentru vite, trestie de
zahar, turte pentru vite, hrana pentru vite, semințe de
cereale, neprocesate, produse reziduale din cereale
pentru consum animal, castane, proaspete, cicoare
(salata), rădăcini de cicoare, pomi de Crăciun, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă de nucă de
cocos, nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei,
conuri de pin, copra, plută brută, castraveți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubație, fertilizate, icre de pește, pește,
viu, făină de in (nutreț), bulbi de flori / bulbi, flori,
uscate, pentru decorare, flori, naturale, nutreț/aditivi
de nutret, furaj, reziduuri de fructe (tescovină) /
tescovină, fructe, proaspete, coroane funerare din
flori naturale, ierburi de grădină, proaspete, grăunțe
(cereale), grăunțe (semințe), grăunțe pentru consum
animal, struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fan,
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alune de pădure, hamei, humus strat superior, boabe
de ienupăr, nuci de kola, praz, proaspăt, lamai, linte,
proaspătă, lăptucă, preparate pentru îngrășarea
animalelor domestice, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, turtă de porumb pentru vite, malț,
extract de malț, terci pentru îngrășarea animalelor,
hrana pentru animale, strat de protecție din paie,
spori de ciuperci pentru înmulțire, ciuperci, proaspete,
urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină de
arahide pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), semințe de plante, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii, proteină
pentru consumul animalelor, reziduuri din cazan,
după distilare, rubarbă, făină de orez pentru furaje,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
secară, sare pentru vite, susan, moluște, vii, altele
decât pentru consumul uman, arbuști, ouă de viermi
de mătase, viermi de mătase, dovlecei, nutreț de
grajd pentru animale, paie (furaje), așternut din
paie, furaje pentru fortifierea organismului animal,
cherestea brută, cherestea netăiată, arbori, trunchiuri
de arbori, trufe, proaspete, turba naturala, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, drojdie pentru
consum animal.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.
33 - Vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.
34 - Articole pentru fumători, chibrituri.
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M 2004 01392 059275 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, licitare, 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, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, prognoze economice, servicii de agenţie
de import-export, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, promovarea vânzărilor pentru
terţi, consultanță în managementul afacerilor.
36 - Afaceri financiare, afaceri monetare.
41 - Instruire.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator.
45 - Servicii juridice.

M 2004 05221 061763 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de compoziții muzicale, rezervare
de locuri la spectacole, conducerea și organizarea de
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seminarii, conducerea și organizarea de congrese,
conducerea și organizarea de conferințe, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat),
publicarea de cărți, reprezentații de muzică live.

M 2004 05633 062562 41 - Servicii de divertisment.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, restaurante, servicii hoteliere, servicii oferite
de baruri, snack-baruri.

M 2004 10868 066261 1 - Produse chimice destinate agriculturii, horticulturii
şi silviculturii.
5 - Produse veterinare.
7 - Incubatoare pentru ouă.
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, var pentru nutreţurile animale,
produse pentru gunoaie animale, alimente masticabile
pentru animale, nisip aromat pentru animalele de
companie (tăvi de necesităţi), momeală vie pentru
pescuit, scoarţă crudă, orz, fasole proaspătă, sfeclă,
mure, fructe proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, mâncare pentru păsări, biscuiţi pentru
câini, tărâţe, pastă de tărâţe pentru consum animal,
tufe, turtă de oleaginoase, turtă de arahide pentru
animale, turte pentru vaci, alimente pentru vaci,
produse reziduale din cereale pentru consumul
animal, castane proaspete, alimente masticabile
pentru animale, rădăcini de ciocoare, cicoare (salată),
pomi de Crăciun, citrice, conuri de pin, plută brută,
raci vii, crustacee vii, castraveţi, os de sepie pentru
păsări, deşeuri distilate pentru consum animal,
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biscuiţi pentru câini, borhot, preparate pentru păsări
ouătoare, ouă fertilizate pentru incubare, preparate
de îngrăşare pentru animale, peşti vii, făină de peşte
pentru consumul animal, icre de peşte, momeală
vie pentru peşte, făină de in (furaj), coroniţe din
flori naturale, nutreţuri, reziduuri de fructe (borhot),
ierburi de grădină, proaspete, struguri proaspeţi,
cereale pentru păsări, fân, alune de pădure, ierburi de
grădină proaspete, hamei, nuci de cola, praz, lămâi,
linte proaspătă, turbă pentru tăviţa de necesităţi,
produse pentru tăviţa de necesităţi a animalelor,
preparate pentru îngrăşarea animalelor, porumb,
turtă de porumb pentru vite, borhot, făină pentru
animale animale de menajerie, mulci din paie, spori
de ciuperci pentru propagare, ciuperci proaspete,
moluşte vii, nuci (fructe), măsline proaspete, ceapă,
legume proaspete, portocale, palmieri, palmieri
(frunze), turtă de arahide pentru animale, făină de
arahide pentru animale, arahide proaspete, mazăre
proaspătă, ardei (plante), hârtie sablată pentru
animalele de companie (tăviţă de necesităţi), polen
(materie primă), cartofi proaspeţi, păsări vii, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri într-un distilator, după
distilare, rubarbă, făină de orez pentru nutreţuri, orez
neprocesat, rădăcini ca hrană, tufe de trandafiri, plută
brută, secară, sare pentru vite, castraveţi de mare,
vii, susan, coajă de nucă de cocos, crustacee vii, paie
(nutreţ), trestie de zahăr, trufe proaspete, viţă de vie,
grâu.
35 - Gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială.
44 - Servicii veterinare, servicii de agricultură.
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M 2005 05404 069273 3 - Preparate pentru albire şi alte substanţe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, şlefuire,
degresare, abrazare, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinţilor, adezivi pentru fixarea
meselor, adezivi pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, pietre de alaun

M 2005 02875 071610 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, pizza, paste, ravioli, spaghete,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, ketchup (sos), sandviciuri, maioneză.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
actualizarea materialelor publicitare, închiriere de
spaţii publicitare, postarea de afişe publicitare,
demonstraţii cu produse, organizare de expoziţii în
scopuri publicitare sau comerciale, organizare de
târguri în scopuri publicitare sau comerciale, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunturi publicitare.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea de bunuri.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
public, catering cu mâncare şi băuturi, restaurante.
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(antiseptice), albăstreală de leşie, albăstreală
de rufe, albăstreală pentru albăstrirea lenjeriei,
cremă pentru albirea pielii, alifii de uz cosmetic,
ambra (parfumerie), amidon pentru spălat rufe,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
şampoane pentru animale de companie, produse de
toaletă antiperspirante, produse antirugina (pentru
îndepărtarea ruginii), produse pentru protecţie
solară, preparate cosmetice pentru bronzat, apă de
colonie, apă de javel, apă de lavandă, apă de toaletă,
apă parfumată, apret, apret pe baza de amidon,
produse aromatice (uleiuri esenţiale), produse
pentru ascuţit, produse astringente de uz cosmetic,
esenţă de badian, preparate cosmetice pentru baie,
săruri pentru baie fără utilizare medicală, vopsele
pentru vopsit barba, produse pentru bărbierit, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic, rujuri de buze, loţiuni capilare,
carburi metalice (abrazive), ceara de epilat, ceară
de folosit în cizmărie, ceară de parchet, decapanţi
pentru ceară de parchet, ceară pentru lustruit, ceară
utilizată în croitorie, ceara utilizata in spălătorii, uleiuri
esenţiale ddin lemn de cendru, cenuşi vulcanice
pentru curăţare, ceruri de parchet, coloranţi pentru
toaletă, produse pentru conservarea pielii (lustruire),
corindon (abraziv), motive decorative de uz cosmetic,
trusă pentru cosmetice, creioane de uz cosmetic,
creme cosmetice, creme de lustruit, creme pentru
articole din piele, creme pentru încălţăminte, cretă
pentru curăţare, produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii culorilor (spălătorie), compoziţii
de curăţare chimica, preparate pentru curăţarea
protezelor dentare, produse de curăţat, decapanţi,
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decapanţi pentru ceară de parchet, produse de
demachiere, deodorante de uz personal (parfumerie),
produse depilatoare, detartranţi de uz casnic,
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor
de fabricaţie şi a celor de uz medical, diamantin
(abraziv), emeri, gene false, unghii false, farduri,
fixative, baze pentru parfumuri din flori, exctracte
de flori (parfumerie), măşti de frumuseţe, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria,
adezivi pentru fixarea genelor false, geraniol, ulei de
iasomie, produse pentru înmuierea rufelor, produse
pentru îndepărtarea lacurilor, lacuri de unghii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte demachiant, apă
de lavandă, ulei de lavandă, lemn parfumat, produse
pentru parfumarea lenjeriei, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, loţiuni de utilizat după ras,
loţiuni de uz cosmetic, produse pentru machiaj,
esenţa de menta (uleiuri esențiale), mentă pentru
parfumerie, ulei de migdale, mosc (parfumerie),
produse pentru netezire, neutralizanţi pentru ondulaţie
permanentă, preparate pentru ondularea părului,
pânză de şmirghel, pânză de sticlă, pânză pentru
lustruit, vopsele pentru păr, ceară pentru parchet,
produse pentru parfumarea lenjeriei, paste pentru
cureaua de ascuţit brice, piatră ponce, cremă pentru
albirea pielii, produse pentru albirea pielii, produse
pentru conservarea pielii (ceruiri), pietre pentru
bărbierit (antiseptic), potpuriuri (parfumuri), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), produse de ceruit
încălţămintea, produse pentru depilat, pudră de talc
pentru toaletă, pudră pentru machaj, scoarță de
quillaia pentru spălat, rimel, safrol, şampoane, săruri
pentru albire, săruri pentru baie, altele decât pentru
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uz medical, leșie de sodă, lichide pentru spălarea
geamurilor, creioane pentru sprâncene, tămâie,
produse pentru curăţarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terpene (uleiuri esentiale),
preparate pentru curăţarea țevilor de evacuare, ape
de toaletă, coloranţi pentru toaletă, ulei de trandafiri,
uleiuri eterice, unghii false, vaselină de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, albumina de
uz alimentar, albus de oua, gelatina pentru alimente,
alimente pe baza de legume fermentate (kimehi),
unt de arahide, arahide preparate, bauturi pe baza
de lapte, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
branzeturi, bulion, burta de vaca, unt de cacao,
carnati, carnati in aluat, cartofi prajiti, caseina de uz
alimentar, castraveciori, caviar, cepe, conservate,
cheag, chips-uri (produse din cereale), ciuperci
conservate, nuci de cocos deshidratate, ulei de
cocos, unt de cocos, concentrate (bulion), conserve
de carne, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve de peste, creveti, cu exceptia celor vii,
crochete, crustacee, cu exceptia celor vii, cuiburi de
pasari, comestibile, cumis (bautura cul apte), curmale,
faina de peste pentru alimentatie umana, ficat, pate
de ficat, file de peste, frisca, pulpa de fructe, salate de
fructe, ghimbir (dulceata), gustari pe baza de fructe,
heringi, homari, cu exceptia celor vii, iaurt, ihtiocol
de uz alimentar, jambon, kefir (bautura cu lapte),
languste, cu exceptia celor vii, lapte de soia (inlocuitor
de lapte), salate de legume, linte conservata, maduva
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de animale, de uz alimentar, mancaruri pe baza
de peste, margarina, marmelade, ulei de masline
comestibil, masline conservate, mazare conservata,
ulei de miez de palmier (alimentatie), migdale
macinate, muraturi, nuci de cocos uscate, nuci
preparate, ulei de oase, comestibil, humus (pasta
de naut), pectine de uz alimentat, muraturi asortate,
piure de mere, piure de rosii, polen preparat pentru
alimentatie, ulei de porumb, prafuri de oua, preparate
pentru supa de legume, proteine pentru alimentatie
umana, pulpa de fructe, raci, cu exceptia celor vii,
ulei de rapita comestibil, suc de rosii pentru gatit,
sardele, slanina, smantana (produse lactate), boabe
de soia, conservate, de uz alimentar, lapte de soia
(inlocuitor de lapte), somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gatit, supe,
preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pasta
de seminte de susan), tofu, ton, trufe conservate, unt,
crema de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt de
cocos, untura pentru gatit, zer.
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, mirodenii, gheaţă de
răcit, agenți de îngroșare pentru gătit, amidon de
uz alimentar, anason, produse de cofetărie pe bază
de arahide, aromatice (preparate de uz alimentar),
arome, altele decât uleiurileesențiale, arpacaș, lemn
dulce (cofetărie), arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esențiale, băuturi pe bază de cacao, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de ciocolată,
bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi, boia,
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bomboane pentru alimente, budinci, produse din
cacao, arome de cafea (arome), preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, caramele (bomboane),
făină de cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază
de ceai, gustări pe bază de cereale, preparate
din cereale, chifle, chutneys (condimente), ciau-
ciau (condiment), ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, clătite, cuişoare (condiment), curcuma
de uz alimentar, curry (condimente), cuş-cuş (gris),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri, turta dulce,
dulciuri de mentă, dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, floricele de
porumb, fondante (cofetărie), produse de uz alimentar
pentru frăgezit carnea, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
ghimbir (mirodenii), glucoza de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, gume de mestecat, altele decât cele
de uz medical, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, halva, ceai cu gheață, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), bauturi din cacao
cu lapte, bauturi din cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutura), macaroane, maioneză, extras de
malţ pentru alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, marţipan, melasă pentru alimentație,
paste de migdale, muesli, făină de muştar, nucşoară,
faină de orz, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
alimente pe bază de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz
decojit, ovăz decorticat, paste, fermenţi pentru paste,
paste alimentare fainoase, paste de migdale, paste
(patiserie), pesmet, piper, pişcoturi, pizza, plăcintă
cu carne, plăcinte, fulgi de porumb, porumb măcinat,
porumb prăjit, prăjituri, decoraţiuni comestibile pentru
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prăjituri, paste pentru prăjituri, prăjiturici uscate,
praline, propolis (clei de albine), pentru alimentaţia
umană, ravioli, sandvişuri, scorţişoară (mirodenii),
spaghete, sushi, tabbouleh, taco, tăiţei, făină de
tapioca de uz alimentar, tarte, sare de ţelină, terci
alimentar pe bază de lapte, tortillas, vanilie (arome),
vanilină (înlocuitori de vanilie), înghețată, iaurt
înghețat (înghețată de cofetărie), pastile de drojdie,
nu pentru uz medical.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe şi sucuri de fructe,
siropuri concentrate şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi fără alcool, extracte din
fructe fără alcool, sifon, produse pentru fabricarea
de ape minerale, aperitive fără alcool, lapte de
arahide (băuturi racoritoare), esenţe pentru fabricarea
băuturilor, pastile efervescente pentru prepararea
de băuturi, prafuri pentru fabricarea băuturilor
efervescente, băuturi izotonice, băuturi pe bază de
zer, cidru (nealcoolic), cocteiluri fără alcool, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor, limonade, must din malț,
nectaruri de fructe, nealcoolice, suc de roșii (băuturi),
sarsaparilla (băutură răcoritoare), sorbeturi (băuturi),
must de struguri (nefermentat), sucuri de legume
(băuturi).

M 2005 06556 072477 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, anșoa, măduvă animală
pentru hrană, șuncă, bacon, cârnați de sânge, caviar,
mezeluri, scoici (nu vii), raci (nu vii), crustacee (nu
vii), substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
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M 2005 06672 073012 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,

comestibile, fileuri de pește, produse alimentare pe
bază de pește, pește (nu viu), pește conservat, pește
sărat, pește la conservă, vânat (nu viu), gelatină
pentru mâncare, heringi, jeleuri pentru mâncare,
untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat/pasta
de ficat, homari (nu vii), jeleuri din carne, carne
conservată, conserve de carne, carne sărată, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, midii (nu vii), stridii
(nu vii), porc, păsări de curte (nu vii), creveți (nu vii),
proteine pentru consumul uman, somon, sardine,
cârnați, cârnați în aluat, testacee, cu excepția celor
vii, languste, cu excepția celor vii, seu comestibil,
burtă de vită, ton (cu excepția celor vii).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență
în conducerea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, informații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, organizarea
de expoziții pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de import-export, difuzare de
anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri, studii
de marketing, prezentarea produselor din clasa 29
prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata a produselor din clasa 29, agenții de informații
comerciale, asistență în managementul comercial sau
industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea de mărfuri,
organizarea de călătorii, livrare de bunuri, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii.
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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 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
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, alarmă
acustică, încărcătoare de baterii, tuburi amplificatoare
sau lămpi amplificatoare, antene, dispozitive
antiparaziţi (electricitate), aparate audiovizuale de
predare, avertizoare sonore electrice, unităţi de
bandă magnetică (informatică), baterii anodice,
baterii de iluminat, baterii electrice, baterii galvanice,
baterii solare, becuri şi tuburi termoionice, benzi
magnetice, aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice, benzi video, maşini de birou cu cartele
perforate, bobine electrice, suporturi pentru bobine
electrice, indicatori (electricitate), cutii de branşament
(electricitate), braţe acustice pentru picup-uri, cabluri
coaxiale, cabluri cu fibră optica, cabluri electrice,
invelişuri pentru cabluri electrice, manşoane de
legătură pentru cabluri electrice, discuri de calcul,
maşini de calcul pentru contabilitate, maşini de
calculat, calculatoare, imprimante pentru calculatoare,
memorii pentru calculatoare, dispozitive periferice
de calculatoare, programe de calculatoare (software
descărcabil), programe de calculatoare înregistrate,
calculatoare de buzunar, calculatoare portabile,
camere video, tuburi capilare, cutii de acumulatoare,
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cartele cu circuite integrate (carduri inteligente),
cartele magnetice, cartele magnetice de identificare,
case de numărat și sortat bani, casete video,
căşti telefonice, ceasuri (aparate de înregistrare a
timpului), cipuri (circuite integrate), circuite imprimate,
circuite integrate, cititoare coduri de bare, cititoare
optice de caractere, cititoare (echipamente de
prelucrare a datelor), codificatoare magnetice,
instalaţii electrice pentru comanda de la distanţă
a operaţiunilor industriale, tablouri de comandă
(electricitate), compact-discuri (memorie în citire),
discuri compacte (audio-video), aparate electrice
de comutare, comutatoare, comutatoare electrice,
condensatoare electrice, condensatoare optice,
materiale pentru reteaua de electricitate (fire, cabluri),
conductoare de electricitate, conductoare electrice,
sticlă acoperită cu conductoare electrice, conectoare,
conectoare electrice, lentile de contact, contacte
electrice, contacte electrice din metale preţioase,
contoare, creioane electronice (pentru unităţi de afişaj
vizual), cuploare acustice, cuploare (echipamente
de prelucrare a datelor), fire de cupru izolate, prize,
fișe și alte contacte (conexiuni electrice), redresoare
de curent, cutii de branşament (electricitate),
cutii de derivaţie (electricitate), cutii de distribuţie
(electricitate), cutii de joncţiune (electricitate),
suporturi de date magnetice, suporturi de date optice,
demagnetizare a benzilor magnetice, derulatoare
(fotografie), tuburi cu descărcare electrica, altele
decât pentru iluminat, detectoare, detectoare de
fum, discuri compacte (audio-video), discuri de
calcul, discuri (magnetice), discuri optice, discuri
optice compacte, dispozitive de navigat prin satelit,
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dispozitive de protecţie a surselor de tensiune, pupitre
de distribuţie (electricitate), tablouri de distribuţie
(electricitate), aparate pentru divertisment concepute
pentru a fi utilizate cu ecran de televizor, ecrane
de proiecţie, ecrane fluorescente, conductoare
electrice, racorduri electrice, racorduri pentru linii
electrice, relee electrice, transformatoare electrice,
conducte de electricitate, emiţătoare de semnale
electronice, emiţătoare (telecomunicaţii), fire de
identificare pentru fire electrice, fire de telefon,
fire de telegraf, fire electrice, teci de identificare
pentru fire electrice, fire magnetice, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
fotografice, suporturi pentru aparate fotografice,
fotometre, aparate pentru fototelegrafie, aparate
de înaltă frecvență, frecventmetre, avertizoare
impotriva furtului, instalaţii electrice pentru prevenirea
furtului, galene (detectoare), grile de baterii, fire
de identificare pentru fire electrice, învelişuri de
identificare pentru fire electrice, imprimante pentru
calculator, indicatoare de pierderi electrice, inductoare
(electricitate), aparate pentru înregistrarea distanţelor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, aparate
pentru înregistrarea timpului, suporturi pentru
înregistrări sonore, instrumente de identificare a
sunetelor, instrumente de navigaţie, instrumente
topografice, aparate pentru intercomunicații,
interfeţe (pentru computere), semnale luminoase
intermitente, întrerupătoare, întrerupătoare electrice,
învelișuri pentru borne electrice, învelişuri pentru
cabluri electrice, invertoare (electricitate), aparate
de ionizare, altele decât cele pentru tratarea
aerului, mecanisme pentru aparate declanşate
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prin introducerea jetoanelor, aparate pentru jocuri
concepute pentru a fi utilizate numai cu receptoare de
televiziune, programe pentru jocuri pe computer, joje,
cutii de joncţiune (electricitate), cartele magnetice, fire
magnetice, memorii pentu calculatoare, microfoane,
modemuri, monitoare (hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), dispozitive
de montaj pentru filme cinematografice, mouse-
uri (echipament de prelucrare a datelor), pagere
radio, panouri pentru semnalizare luminoasă sau
mecanica, pedometre, dispozitive periferice de
calculator, procesoare de text, procesoare (unităţi
centrale de prelucrare), programe înregistrate de
operare pe calculator, programe pentru jocuri pe
calculator, aparate de proiecţie, ecrane de proiecţie,
publicaţii electronice descărcabile, radio, posturi
radiotelefonice, posturi radiotelegrafice, receptoare
telefonice, receptoare (audio, video), redresoare
de curent, aparate electrice de reglare, aparate de
reglare a căldurii, regulatoare de tensiune pentru
vehicule, regulatoare (variatoare) electrice de
lumina, relee electrice, aparate pentru reproducerea
sunetului, rezistenţe electrice, roboţi telefonici, sateliţi
pentru uz ştiinţific, aparate electrodinamice pentru
comanda la distanţă a semnalelor, emițătoare de
semnale electronice, stâlpi pentru antene fără fir,
tabele de afişaj electronic, tablouri de distribuţie
(electricitate), tastaturi de calculator, telefoane
portabile, fire de telefon, aparate telefonice,
receptoare telefonice, aparate de teleghida, telegrafe
(aparate), fire telegrafice, teleimprimatoare, telemetre,
telepromptere, teleruptoare, telescoape, televizoare,
mecanisme acţionate prin introducerea unei monezi
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pentru televizoare, indicatoare de temperatură,
transformatoare (electricitate), transmiţătoare
(telecomunicaţii), tuburi amplificatoare, tuburi capilare,
tuburi cu descărcare electrică, altele decât pentru
iluminat, turnichete, automate, unităţi de disc (pentru
computere).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistenţă
în managementul afacerilor), consultanţă pentru
conducerea afacerilor, închirieri de maşini şi
aparatură de birou, căutare de informaţii în fişiere
informatice, pentru terţi, asistenţă în conducerea
întreprinderilor industriale sau comerciale, compilarea
informaţiilor în fişiere electronice, compilaţii statistice,
transcrieri, reproducere de documente, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor in fișiere electronice,
închiriere de fotocopiatoare, informatii pentru afaceri,
răspuns telefonic (pentru abonații indisponibili),
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale şi
publicitare, servicii de relocare pentru afaceri.
38 - Telecomunicaţii, servicii de afişare electronică
(telecomunicaţii), asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
comunicaţii prin terminale de calculator, transmitere
de mesaje şi imagini asistată de calculator,
comunicaţii prin radio, comunicaţii prin reţele de
fibre optice, comunicaţii prin telegraf, comunicaţii
telefonice, expediere de telegrame, transmisii prin fax,
închirieri de aparate de fax, închiriere de modemuri,
închiriere de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru transmiterea de mesaje, informații in
domeniul telecomunicații, agenții de informații (știri),
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M 2005 06673 073013 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,

servicii de rutare și joncţiune pentru telecomunicaţii,
transmitere de mesaje, servicii de paginare (radio,
telefon sau alte mijloace de comunicații electronice),
transmisii prin satelit, servicii telefonice, servicii de
teleconferinţe, închirieri de telefoane, comunicații
telefonice, servicii telefonice, expedieri de telegrame,
transmitere de telegrame, difuzarea de televiziune
prin cablu, servicii de telex.
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, analiza sistemelor de calcul, programare
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
calculatoarelor, controlul calităţii, conversia datelor
si a documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic, conversia datelor si a programelor
informatice (alta decât conversia fizica), crearea
si întreţinerea siturilor web pentru terţi, expertize
tehnice, găzduirea siturilor informatice (situri web),
închirierea de calculatoare, închirierea de software
de calculatoare, inginerie, instalarea de programe,
întreținerea de software de calculator, actualizarea
de software de calculator, instalarea de software
de calculator, copierea de programe de calculator,
proiectarea sistemelor informatice, studierea de
proiecte tehnice.
45 - Servicii juridice.
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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
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, alarmă
acustică, încărcătoare de baterii, tuburi amplificatoare
sau lămpi amplificatoare, antene, dispozitive
antiparaziţi (electricitate), aparate audiovizuale de
predare, avertizoare sonore electrice, unităţi de
bandă magnetică (informatică), baterii anodice,
baterii de iluminat, baterii electrice, baterii galvanice,
baterii solare, becuri şi tuburi termoionice, benzi
magnetice, aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice, benzi video, maşini de birou cu cartele
perforate, bobine electrice, suporturi pentru bobine
electrice, indicatori (electricitate), cutii de branşament
(electricitate), braţe acustice pentru picup-uri, cabluri
coaxiale, cabluri cu fibră optica, cabluri electrice,
invelişuri pentru cabluri electrice, manşoane de
legătură pentru cabluri electrice, discuri de calcul,
maşini de calcul pentru contabilitate, maşini de
calculat, calculatoare, imprimante pentru calculatoare,
memorii pentru calculatoare, dispozitive periferice
de calculatoare, programe de calculatoare (software
descărcabil), programe de calculatoare înregistrate,
calculatoare de buzunar, calculatoare portabile,
camere video, tuburi capilare, cutii de acumulatoare,
cartele cu circuite integrate (carduri inteligente),
cartele magnetice, cartele magnetice de identificare,
case de numărat și sortat bani, casete video,

1093



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

căşti telefonice, ceasuri (aparate de înregistrare a
timpului), cipuri (circuite integrate), circuite imprimate,
circuite integrate, cititoare coduri de bare, cititoare
optice de caractere, cititoare (echipamente de
prelucrare a datelor), codificatoare magnetice,
instalaţii electrice pentru comanda de la distanţă
a operaţiunilor industriale, tablouri de comandă
(electricitate), compact-discuri (memorie în citire),
discuri compacte (audio-video), aparate electrice
de comutare, comutatoare, comutatoare electrice,
condensatoare electrice, condensatoare optice,
materiale pentru reteaua de electricitate (fire, cabluri),
conductoare de electricitate, conductoare electrice,
sticlă acoperită cu conductoare electrice, conectoare,
conectoare electrice, lentile de contact, contacte
electrice, contacte electrice din metale preţioase,
contoare, creioane electronice (pentru unităţi de afişaj
vizual), cuploare acustice, cuploare (echipamente
de prelucrare a datelor), fire de cupru izolate, prize,
fișe și alte contacte (conexiuni electrice), redresoare
de curent, cutii de branşament (electricitate),
cutii de derivaţie (electricitate), cutii de distribuţie
(electricitate), cutii de joncţiune (electricitate),
suporturi de date magnetice, suporturi de date optice,
demagnetizare a benzilor magnetice, derulatoare
(fotografie), tuburi cu descărcare electrica, altele
decât pentru iluminat, detectoare, detectoare de
fum, discuri compacte (audio-video), discuri de
calcul, discuri (magnetice), discuri optice, discuri
optice compacte, dispozitive de navigat prin satelit,
dispozitive de protecţie a surselor de tensiune, pupitre
de distribuţie (electricitate), tablouri de distribuţie
(electricitate), aparate pentru divertisment concepute
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pentru a fi utilizate cu ecran de televizor, ecrane
de proiecţie, ecrane fluorescente, conductoare
electrice, racorduri electrice, racorduri pentru linii
electrice, relee electrice, transformatoare electrice,
conducte de electricitate, emiţătoare de semnale
electronice, emiţătoare (telecomunicaţii), fire de
identificare pentru fire electrice, fire de telefon,
fire de telegraf, fire electrice, teci de identificare
pentru fire electrice, fire magnetice, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
fotografice, suporturi pentru aparate fotografice,
fotometre, aparate pentru fototelegrafie, aparate
de înaltă frecvență, frecventmetre, avertizoare
impotriva furtului, instalaţii electrice pentru prevenirea
furtului, galene (detectoare), grile de baterii, fire
de identificare pentru fire electrice, învelişuri de
identificare pentru fire electrice, imprimante pentru
calculator, indicatoare de pierderi electrice, inductoare
(electricitate), aparate pentru înregistrarea distanţelor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, aparate
pentru înregistrarea timpului, suporturi pentru
înregistrări sonore, instrumente de identificare a
sunetelor, instrumente de navigaţie, instrumente
topografice, aparate pentru intercomunicații,
interfeţe (pentru computere), semnale luminoase
intermitente, întrerupătoare, întrerupătoare electrice,
învelișuri pentru borne electrice, învelişuri pentru
cabluri electrice, invertoare (electricitate), aparate
de ionizare, altele decât cele pentru tratarea
aerului, mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea jetoanelor, aparate pentru jocuri
concepute pentru a fi utilizate numai cu receptoare de
televiziune, programe pentru jocuri pe computer, joje,
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cutii de joncţiune (electricitate), cartele magnetice, fire
magnetice, memorii pentu calculatoare, microfoane,
modemuri, monitoare (hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), dispozitive
de montaj pentru filme cinematografice, mouse-
uri (echipament de prelucrare a datelor), pagere
radio, panouri pentru semnalizare luminoasă sau
mecanica, pedometre, dispozitive periferice de
calculator, procesoare de text, procesoare (unităţi
centrale de prelucrare), programe înregistrate de
operare pe calculator, programe pentru jocuri pe
calculator, aparate de proiecţie, ecrane de proiecţie,
publicaţii electronice descărcabile, radio, posturi
radiotelefonice, posturi radiotelegrafice, receptoare
telefonice, receptoare (audio, video), redresoare
de curent, aparate electrice de reglare, aparate de
reglare a căldurii, regulatoare de tensiune pentru
vehicule, regulatoare (variatoare) electrice de
lumina, relee electrice, aparate pentru reproducerea
sunetului, rezistenţe electrice, roboţi telefonici, sateliţi
pentru uz ştiinţific, aparate electrodinamice pentru
comanda la distanţă a semnalelor, emițătoare de
semnale electronice, stâlpi pentru antene fără fir,
tabele de afişaj electronic, tablouri de distribuţie
(electricitate), tastaturi de calculator, telefoane
portabile, fire de telefon, aparate telefonice,
receptoare telefonice, aparate de teleghida, telegrafe
(aparate), fire telegrafice, teleimprimatoare, telemetre,
telepromptere, teleruptoare, telescoape, televizoare,
mecanisme acţionate prin introducerea unei monezi
pentru televizoare, indicatoare de temperatură,
transformatoare (electricitate), transmiţătoare
(telecomunicaţii), tuburi amplificatoare, tuburi capilare,
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tuburi cu descărcare electrică, altele decât pentru
iluminat, turnichete, automate, unităţi de disc (pentru
computere).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistenţă
în managementul afacerilor), consultanţă pentru
conducerea afacerilor, închirieri de maşini şi
aparatură de birou, căutare de informaţii în fişiere
informatice, pentru terţi, asistenţă în conducerea
întreprinderilor industriale sau comerciale, compilarea
informaţiilor în fişiere electronice, compilaţii statistice,
transcrieri, reproducere de documente, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor in fișiere electronice,
închiriere de fotocopiatoare, informatii pentru afaceri,
răspuns telefonic (pentru abonații indisponibili),
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale şi
publicitare, servicii de relocare pentru afaceri.
38 - Telecomunicaţii, servicii de afişare electronică
(telecomunicaţii), asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
comunicaţii prin terminale de calculator, transmitere
de mesaje şi imagini asistată de calculator,
comunicaţii prin radio, comunicaţii prin reţele de
fibre optice, comunicaţii prin telegraf, comunicaţii
telefonice, expediere de telegrame, transmisii prin fax,
închirieri de aparate de fax, închiriere de modemuri,
închiriere de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru transmiterea de mesaje, informații in
domeniul telecomunicații, agenții de informații (știri),
servicii de rutare și joncţiune pentru telecomunicaţii,
transmitere de mesaje, servicii de paginare (radio,
telefon sau alte mijloace de comunicații electronice),
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transmisii prin satelit, servicii telefonice, servicii de
teleconferinţe, închirieri de telefoane, comunicații
telefonice, servicii telefonice, expedieri de telegrame,
transmitere de telegrame, difuzarea de televiziune
prin cablu, servicii de telex.
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, analiza sistemelor de calcul, programare
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
calculatoarelor, controlul calităţii, conversia datelor
si a documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic, conversia datelor si a programelor
informatice (alta decât conversia fizica), crearea
si întreţinerea siturilor web pentru terţi, expertize
tehnice, găzduirea siturilor informatice (situri web),
închirierea de calculatoare, închirierea de software
de calculatoare, inginerie, instalarea de programe,
întreținerea de software de calculator, actualizarea
de software de calculator, instalarea de software
de calculator, copierea de programe de calculator,
proiectarea sistemelor informatice, studierea de
proiecte tehnice.
45 - Servicii juridice.

M 2005 06739 074566 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, adezivi pentru fixarea meselor, adezivi
pentru uz cosmetic, aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei, pietre de alaun (antiseptice), albăstreală
de leşie, albăstreală de rufe, albăstreală pentru
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albăstrirea lenjeriei, cremă pentru albirea pielii,
alifii de uz cosmetic, ambra (parfumerie), amidon
pentru spălat rufe, amoniac (alcalii volatile) utilizat ca
detergent, şampoane pentru animale de companie,
produse de toaletă antiperspirante, produse
antirugina (pentru îndepărtarea ruginii), produse
pentru protecţie solară, preparate cosmetice pentru
bronzat, apă de colonie, apă de javel, apă de
lavandă, apă de toaletă, apă parfumată, apret,
apret pe baza de amidon, produse aromatice
(uleiuri esenţiale), produse pentru ascuţit, produse
astringente de uz cosmetic, esenţă de badian,
preparate cosmetice pentru baie, săruri pentru baie
fără utilizare medicală, vopsele pentru vopsit barba,
produse pentru bărbierit, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), beţişoare cu vată pentru uz cosmetic, rujuri
de buze, loţiuni capilare, carburi metalice (abrazive),
ceara de epilat, ceară de folosit în cizmărie, ceară
de parchet, decapanţi pentru ceară de parchet,
ceară pentru lustruit, ceară utilizată în croitorie,
ceara utilizata in spălătorii, uleiuri esenţiale ddin
lemn de cendru, cenuşi vulcanice pentru curăţare,
ceruri de parchet, coloranţi pentru toaletă, produse
pentru conservarea pielii (lustruire), corindon
(abraziv), motive decorative de uz cosmetic, trusă
pentru cosmetice, creioane de uz cosmetic, creme
cosmetice, creme de lustruit, creme pentru articole
din piele, creme pentru încălţăminte, cretă pentru
curăţare, produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii culorilor (spălătorie), compoziţii
de curăţare chimica, preparate pentru curăţarea
protezelor dentare, produse de curăţat, decapanţi,
decapanţi pentru ceară de parchet, produse de
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demachiere, deodorante de uz personal (parfumerie),
produse depilatoare, detartranţi de uz casnic,
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor
de fabricaţie şi a celor de uz medical, diamantin
(abraziv), emeri, gene false, unghii false, farduri,
fixative, baze pentru parfumuri din flori, exctracte
de flori (parfumerie), măşti de frumuseţe, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria,
adezivi pentru fixarea genelor false, geraniol, ulei de
iasomie, produse pentru înmuierea rufelor, produse
pentru îndepărtarea lacurilor, lacuri de unghii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte demachiant, apă
de lavandă, ulei de lavandă, lemn parfumat, produse
pentru parfumarea lenjeriei, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, loţiuni de utilizat după ras,
loţiuni de uz cosmetic, produse pentru machiaj,
esenţa de menta (uleiuri esențiale), mentă pentru
parfumerie, ulei de migdale, mosc (parfumerie),
produse pentru netezire, neutralizanţi pentru ondulaţie
permanentă, preparate pentru ondularea părului,
pânză de şmirghel, pânză de sticlă, pânză pentru
lustruit, vopsele pentru păr, ceară pentru parchet,
produse pentru parfumarea lenjeriei, paste pentru
cureaua de ascuţit brice, piatră ponce, cremă pentru
albirea pielii, produse pentru albirea pielii, produse
pentru conservarea pielii (ceruiri), pietre pentru
bărbierit (antiseptic), potpuriuri (parfumuri), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), produse de ceruit
încălţămintea, produse pentru depilat, pudră de talc
pentru toaletă, pudră pentru machaj, scoarță de
quillaia pentru spălat, rimel, safrol, şampoane, săruri
pentru albire, săruri pentru baie, altele decât pentru
uz medical, leșie de sodă, lichide pentru spălarea
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geamurilor, creioane pentru sprâncene, tămâie,
produse pentru curăţarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terpene (uleiuri esentiale),
preparate pentru curăţarea țevilor de evacuare, ape
de toaletă, coloranţi pentru toaletă, ulei de trandafiri,
uleiuri eterice, unghii false, vaselină de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic.

M 2005 06740 075265 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, adezivi pentru fixarea meselor, adezivi
pentru uz cosmetic, aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei, pietre de alaun (antiseptice), albăstreală
de leşie, albăstreală de rufe, albăstreală pentru
albăstrirea lenjeriei, cremă pentru albirea pielii,
alifii de uz cosmetic, ambra (parfumerie), amidon
pentru spălat rufe, amoniac (alcalii volatile) utilizat ca
detergent, şampoane pentru animale de companie,
produse de toaletă antiperspirante, produse
antirugina (pentru îndepărtarea ruginii), produse
pentru protecţie solară, preparate cosmetice pentru
bronzat, apă de colonie, apă de javel, apă de
lavandă, apă de toaletă, apă parfumată, apret,
apret pe baza de amidon, produse aromatice
(uleiuri esenţiale), produse pentru ascuţit, produse
astringente de uz cosmetic, esenţă de badian,
preparate cosmetice pentru baie, săruri pentru baie
fără utilizare medicală, vopsele pentru vopsit barba,
produse pentru bărbierit, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), beţişoare cu vată pentru uz cosmetic, rujuri
de buze, loţiuni capilare, carburi metalice (abrazive),
ceara de epilat, ceară de folosit în cizmărie, ceară
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de parchet, decapanţi pentru ceară de parchet,
ceară pentru lustruit, ceară utilizată în croitorie,
ceara utilizata in spălătorii, uleiuri esenţiale ddin
lemn de cendru, cenuşi vulcanice pentru curăţare,
ceruri de parchet, coloranţi pentru toaletă, produse
pentru conservarea pielii (lustruire), corindon
(abraziv), motive decorative de uz cosmetic, trusă
pentru cosmetice, creioane de uz cosmetic, creme
cosmetice, creme de lustruit, creme pentru articole
din piele, creme pentru încălţăminte, cretă pentru
curăţare, produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii culorilor (spălătorie), compoziţii
de curăţare chimica, preparate pentru curăţarea
protezelor dentare, produse de curăţat, decapanţi,
decapanţi pentru ceară de parchet, produse de
demachiere, deodorante de uz personal (parfumerie),
produse depilatoare, detartranţi de uz casnic,
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor
de fabricaţie şi a celor de uz medical, diamantin
(abraziv), emeri, gene false, unghii false, farduri,
fixative, baze pentru parfumuri din flori, exctracte
de flori (parfumerie), măşti de frumuseţe, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria,
adezivi pentru fixarea genelor false, geraniol, ulei de
iasomie, produse pentru înmuierea rufelor, produse
pentru îndepărtarea lacurilor, lacuri de unghii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte demachiant, apă
de lavandă, ulei de lavandă, lemn parfumat, produse
pentru parfumarea lenjeriei, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, loţiuni de utilizat după ras,
loţiuni de uz cosmetic, produse pentru machiaj,
esenţa de menta (uleiuri esențiale), mentă pentru
parfumerie, ulei de migdale, mosc (parfumerie),
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produse pentru netezire, neutralizanţi pentru ondulaţie
permanentă, preparate pentru ondularea părului,
pânză de şmirghel, pânză de sticlă, pânză pentru
lustruit, vopsele pentru păr, ceară pentru parchet,
produse pentru parfumarea lenjeriei, paste pentru
cureaua de ascuţit brice, piatră ponce, cremă pentru
albirea pielii, produse pentru albirea pielii, produse
pentru conservarea pielii (ceruiri), pietre pentru
bărbierit (antiseptic), potpuriuri (parfumuri), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), produse de ceruit
încălţămintea, produse pentru depilat, pudră de talc
pentru toaletă, pudră pentru machaj, scoarță de
quillaia pentru spălat, rimel, safrol, şampoane, săruri
pentru albire, săruri pentru baie, altele decât pentru
uz medical, leșie de sodă, lichide pentru spălarea
geamurilor, creioane pentru sprâncene, tămâie,
produse pentru curăţarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terpene (uleiuri esentiale),
preparate pentru curăţarea țevilor de evacuare, ape
de toaletă, coloranţi pentru toaletă, ulei de trandafiri,
uleiuri eterice, unghii false, vaselină de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic.

M 2005 06853 068435 3 - Preparate pentru albire şi alte substanţe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, şlefuire,
degresare şi abrazare, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinţilor, adezivi pentru fixarea
meselor, adezivi pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, pietre de alaun
(antiseptice), albăstreală de leşie, albăstreală
de rufe, albăstreală pentru albăstrirea lenjeriei,
cremă pentru albirea pielii, alifii de uz cosmetic,
ambra (parfumerie), amidon pentru spălat rufe,
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amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
şampoane pentru animale de companie, produse de
toaletă antiperspirante, produse antirugina (pentru
îndepărtarea ruginii), produse pentru protecţie
solară, preparate cosmetice pentru bronzat, apă de
colonie, apă de javel, apă de lavandă, apă de toaletă,
apă parfumată, apret, apret pe baza de amidon,
produse aromatice (uleiuri esenţiale), produse
pentru ascuţit, produse astringente de uz cosmetic,
esenţă de badian, preparate cosmetice pentru baie,
săruri pentru baie fără utilizare medicală, vopsele
pentru vopsit barba, produse pentru bărbierit, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic, rujuri de buze, loţiuni capilare,
carburi metalice (abrazive), ceara de epilat, ceară
de folosit în cizmărie, ceară de parchet, decapanţi
pentru ceară de parchet, ceară pentru lustruit, ceară
utilizată în croitorie, ceara utilizata in spălătorii, uleiuri
esenţiale ddin lemn de cendru, cenuşi vulcanice
pentru curăţare, ceruri de parchet, coloranţi pentru
toaletă, produse pentru conservarea pielii (lustruire),
corindon (abraziv), motive decorative de uz cosmetic,
trusă pentru cosmetice, creioane de uz cosmetic,
creme cosmetice, creme de lustruit, creme pentru
articole din piele, creme pentru încălţăminte, cretă
pentru curăţare, produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii culorilor (spălătorie), compoziţii
de curăţare chimica, preparate pentru curăţarea
protezelor dentare, produse de curăţat, decapanţi,
decapanţi pentru ceară de parchet, produse de
demachiere, deodorante de uz personal (parfumerie),
produse depilatoare, detartranţi de uz casnic,
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor
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de fabricaţie şi a celor de uz medical, diamantin
(abraziv), emeri, gene false, unghii false, farduri,
fixative, baze pentru parfumuri din flori, exctracte
de flori (parfumerie), măşti de frumuseţe, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria,
adezivi pentru fixarea genelor false, geraniol, ulei de
iasomie, produse pentru înmuierea rufelor, produse
pentru îndepărtarea lacurilor, lacuri de unghii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte demachiant, apă
de lavandă, ulei de lavandă, lemn parfumat, produse
pentru parfumarea lenjeriei, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, loţiuni de utilizat după ras,
loţiuni de uz cosmetic, produse pentru machiaj,
esenţa de menta (uleiuri esențiale), mentă pentru
parfumerie, ulei de migdale, mosc (parfumerie),
produse pentru netezire, neutralizanţi pentru ondulaţie
permanentă, preparate pentru ondularea părului,
pânză de şmirghel, pânză de sticlă, pânză pentru
lustruit, vopsele pentru păr, ceară pentru parchet,
produse pentru parfumarea lenjeriei, paste pentru
cureaua de ascuţit brice, piatră ponce, cremă pentru
albirea pielii, produse pentru albirea pielii, produse
pentru conservarea pielii (ceruiri), pietre pentru
bărbierit (antiseptic), potpuriuri (parfumuri), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), produse de ceruit
încălţămintea, produse pentru depilat, pudră de talc
pentru toaletă, pudră pentru machaj, scoarță de
quillaia pentru spălat, rimel, safrol, şampoane, săruri
pentru albire, săruri pentru baie, altele decât pentru
uz medical, leșie de sodă, lichide pentru spălarea
geamurilor, creioane pentru sprâncene, tămâie,
produse pentru curăţarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terpene (uleiuri esentiale),
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M 2006 07365 091157 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, cercetare în domeniul bacteriologiei,
cercetare biologică, cercetare și dezvoltare de
produse noi pentru terți, servicii de cercetare în
domeniul biologiei.

preparate pentru curăţarea țevilor de evacuare, ape
de toaletă, coloranţi pentru toaletă, ulei de trandafiri,
uleiuri eterice, unghii false, vaselină de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic.
30 - Ceai, ceaiuri din plante si fructe, preparate
aromatice de uz alimentar, prajituri pe baza de alune,
făină de grau si de porumb, preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, biscuiti.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe şi sucuri de fructe,
siropuri concentrate şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi fără alcool, extracte din
fructe fără alcool, sifon, produse pentru fabricarea
de ape minerale, aperitive fără alcool, lapte de
arahide (băuturi racoritoare), esenţe pentru fabricarea
băuturilor, pastile efervescente pentru prepararea
de băuturi, prafuri pentru fabricarea băuturilor
efervescente, băuturi izotonice, băuturi pe bază de
zer, cidru (nealcoolic), cocteiluri fără alcool, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor, limonade, must din malț,
nectaruri de fructe, nealcoolice, suc de roșii (băuturi),
sarsaparilla (băutură răcoritoare), sorbeturi (băuturi),
must de struguri (nefermentat), sucuri de legume
(băuturi).
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M 2006 09341 080580 35 - Publicitate.
37 - Servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea e-mailurilor, transmiterea de faxuri,

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 îngrijire a sănătății, servicii de
asistență medicală, servicii ale clinicilor medicale.
45 - Servicii juridice.

M 2006 07366 091158 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, cercetare în domeniul bacteriologiei,
cercetare biologică, cercetare și dezvoltare de
produse noi pentru terți, servicii de cercetare în
domeniul biologiei.
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 îngrijire a sănătății, servicii de
asistență medicală, servicii ale clinicilor medicale.
45 - Servicii juridice.

1107



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

furnizarea de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, închirierea aparatelor fax, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor, transmiterea
prin satelit, transmiterea telegramelor, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, transmiterea telegramelor, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, servicii de telex.

M 2006 09342 083147 35 - Publicitate.
37 - Servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea e-mailurilor, transmiterea de faxuri,
furnizarea de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, închirierea aparatelor fax, închirierea
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aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor, transmiterea
prin satelit, transmiterea telegramelor, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, transmiterea telegramelor, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, servicii de telex.

M 2006 10414 099182 1 - Produse destinate industriei, ştiinţei, fotografiei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii, răşini artificiale
în stare brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, preparate pentru călire
şi sudarea metalelor, produse chimice destinate
conservării alimentelor, substanţe tanante, adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de produs
vapori, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
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servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2006 12148 081565 35 - Publicitate.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi repararea avioanelor, tratament
anticoroziv pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea
cazanelor, zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, etanșarea clădirilor,
curăţarea clădirilor (exterior), curăţarea clădirilor
(interior), închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie, spălarea
atoturismelor, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
scutecelor, curăţarea uscată, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea vehiculelor, repararea ceasurilor şi a
ceasornicelor, repararea articolelor de îmbrăcăminte,
instalarea, întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, construcţie, închirierea
echipamentelor de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, demolarea clădirilor, dezinfectare,
forarea de puţuri, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea elevatoarelor/
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, construcţia de
fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
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împâslirea ţesăturilor, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, călcarea lenjeriei, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare, instalarea echipamentelor
de bucătărie, ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor,
întreţinerea articolelor din piele, curăţare şi reparare,
repararea încuietorilor de siguranţă, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
vehiculelor, zidărie, lucrări de repare a hainelor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsire, interioară şi exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, repararea umbrelelor de
soare, pavarea drumurilor, repararea aparatelor de
fotografiat, construcţia de diguri portuare, întreţinerea
şi construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, lustruirea vehiculelor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu
piatră ponce.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
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transmiterea e-mailurilor, transmiterea de faxuri,
furnizarea de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, închirierea aparatelor fax, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor, transmiterea
prin satelit, transmiterea telegramelor, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, transmiterea telegramelor, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, servicii de telex.

M 2006 12149 081566 35 - Publicitate.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi repararea avioanelor, tratament
anticoroziv pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea
cazanelor, zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, etanșarea clădirilor,
curăţarea clădirilor (exterior), curăţarea clădirilor
(interior), închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie, spălarea
atoturismelor, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
scutecelor, curăţarea uscată, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea vehiculelor, repararea ceasurilor şi a
ceasornicelor, repararea articolelor de îmbrăcăminte,
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instalarea, întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, construcţie, închirierea
echipamentelor de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, demolarea clădirilor, dezinfectare,
forarea de puţuri, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea elevatoarelor/
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, construcţia de
fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
împâslirea ţesăturilor, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, călcarea lenjeriei, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare, instalarea echipamentelor
de bucătărie, ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor,
întreţinerea articolelor din piele, curăţare şi reparare,
repararea încuietorilor de siguranţă, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
vehiculelor, zidărie, lucrări de repare a hainelor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsire, interioară şi exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, repararea umbrelelor de
soare, pavarea drumurilor, repararea aparatelor de
fotografiat, construcţia de diguri portuare, întreţinerea
şi construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
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instalaţie de apă şi canal, lustruirea vehiculelor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu
piatră ponce.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea e-mailurilor, transmiterea de faxuri,
furnizarea de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, închirierea aparatelor fax, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor, transmiterea
prin satelit, transmiterea telegramelor, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, transmiterea telegramelor, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, servicii de telex.

M 2006 12150 088824 35 - Publicitate.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi repararea avioanelor, tratament
anticoroziv pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea
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cazanelor, zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, etanșarea clădirilor,
curăţarea clădirilor (exterior), curăţarea clădirilor
(interior), închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie, spălarea
atoturismelor, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
scutecelor, curăţarea uscată, închirierea maşinilor
de curăţare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea vehiculelor, repararea ceasurilor şi a
ceasornicelor, repararea articolelor de îmbrăcăminte,
instalarea, întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, construcţie, închirierea
echipamentelor de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, demolarea clădirilor, dezinfectare,
forarea de puţuri, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea elevatoarelor/
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, construcţia de
fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
împâslirea ţesăturilor, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, călcarea lenjeriei, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare, instalarea echipamentelor
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de bucătărie, ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor,
întreţinerea articolelor din piele, curăţare şi reparare,
repararea încuietorilor de siguranţă, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
vehiculelor, zidărie, lucrări de repare a hainelor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsire, interioară şi exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, repararea umbrelelor de
soare, pavarea drumurilor, repararea aparatelor de
fotografiat, construcţia de diguri portuare, întreţinerea
şi construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, lustruirea vehiculelor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu
piatră ponce.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea e-mailurilor, transmiterea de faxuri,
furnizarea de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie de presă,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, închirierea aparatelor fax, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
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de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor, transmiterea
prin satelit, transmiterea telegramelor, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, transmiterea telegramelor, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, servicii de telex.

M 2006 12372 082240 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii, răşini artificiale
în stare brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, preparate pentru călire
şi sudurea metalelor, produse chimice destinate
conservării alimentelor, substanţe tanante, adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
11 - Aparate şi instalaţii iluminat, de încălzit, de
produs vapori, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat, tuburi flexibile
nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, construcţii
transportabile nemetalice, monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
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şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2007 09981 093931 18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, piei de animale,

M 2006 12374 086306 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii, răşini artificiale
în stare brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, preparate pentru călire
şi sudurea metalelor, produse chimice destinate
conservării alimentelor, substanţe tanante, adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
11 - Aparate şi instalaţii iluminat, de încălzit, de
produs vapori, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat, tuburi flexibile
nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, construcţii
transportabile nemetalice, monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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umbrele, umbrele de soare, bice şi articole de şelarie,
toate aceste produse fiind destinate a fi utilizate
pentru şi în legătură cu animalele de companie..
21 - Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
acvarii de interior, capace pentru acvarii de interior,
adăpători, iesle pentru animale, litiere pentru animale
de companie, cuști pentru animale de companie,
incalzitoare neelectrice pentru biberoane, capcane
pentru insecte, colivii pentru pasari, capcane pentru
șobolani, capcane pentru șoareci, periuțe de dinți,
inele pentru pasari, scăldătoare pentru păsări, troace
pentru animale, vase.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, seminţe, plante
şi flori naturale, hrană pentru animale, malţ.

M 2008 03765 094601 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, maşini
cu aer comprimat, motoare cu aer comprimat, maşini
agricole, instalaţii de aspirat praful, pentru curăţat,
aspiratoare de praf, furtunuri pentru aspiratoare
de praf, malaxoare de beton (mașini), brazdare de
plug, burghie mari de mina (piese ale mașinilor),
pompe centrifuge, ciocane (componente de masini),
compresoare (masini), cultivatoare cu motor, aparate
de curatat cu abur, dalti pentru masini, demaroare
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pentru motoare, generatoare de electricitate, tobe
pentru motoare (componente de masini), ferastraie
cu lanț, ferastraie (masini), lame de ferastrau
(componente de masini), foarfeci electrice, grape,
grupuri electrogene de siguranta, comenzi hidraulice
pentru masini si motoare, instrumente agricole,
altele decat cele actionate manual, mandrine pentru
masina de gaurit, mandrine pentru masina de gaurit
(componente de masini), mandrine (componente
de masini), masini de ascutit, masini de cultivat,
masini de greblat, greble pentru masini de greblat,
masini de recoltat, masini de sapat, masini de legat
snopi, masini de secerat, masini de tuns gazonul,
masini pentru balotat fan, masini pentru morarit,
masini de mult, masini de plivit, pluguri, brazdare
de pluguri, pluguri de zapada, masini de polizat,
masini si aparate de polizat, electrice, membrane de
pompe, pompe de aer comprimat, pompe (masini),
pulverizatoare (masini), masini de taiat radacini, roboti
(masini), aparate de spalat, instalatii de spalat pentru
vehicule, aparate de sudat actionate cu gaz, masini
electrice de sudat, masini suflante, teascuri (masini
pentru scopuri industriale).
8 - Scule, unelte şi instrumente agricole acţionate
manual.
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M 2008 04726 095423 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte dincarne, 
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produselactate, 
uleiuri şi grăsimi comestibile, albumina de uz 
alimentar, albus de oua, gelatina pentru alimente,
alimente pe baza de legume fermentate (kimehi),
unt de arahide, arahide preparate, bauturi pe bazade 
lapte, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
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branzeturi, bulion, burta de vaca, unt de cacao,
carnati, carnati in aluat, cartofi prajiti, caseina de uz
alimentar, castraveciori, caviar, cepe, conservate,
cheag, chips-uri (produse din cereale), ciuperci
conservate, nuci de cocos deshidratate, ulei de
cocos, unt de cocos, concentrate (bulion), conserve
de carne, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve de peste, creveti, cu exceptia celor vii,
crochete, crustacee, cu exceptia celor vii, cuiburi de
pasari, comestibile, cumis (bautura cul apte), curmale,
faina de peste pentru alimentatie umana, ficat, pate
de ficat, file de peste, frisca, pulpa de fructe, salate de
fructe, ghimbir (dulceata), gustari pe baza de fructe,
heringi, homari, cu exceptia celor vii, iaurt, ihtiocol
de uz alimentar, jambon, kefir (bautura cu lapte),
languste, cu exceptia celor vii, lapte de soia (inlocuitor
de lapte), salate de legume, linte conservata, maduva
de animale, de uz alimentar, mancaruri pe baza
de peste, margarina, marmelade, ulei de masline
comestibil, masline conservate, mazare conservata,
ulei de miez de palmier (alimentatie), migdale
macinate, muraturi, nuci de cocos uscate, nuci
preparate, ulei de oase, comestibil, humus (pasta
de naut), pectine de uz alimentat, muraturi asortate,
piure de mere, piure de rosii, polen preparat pentru
alimentatie, ulei de porumb, prafuri de oua, preparate
pentru supa de legume, proteine pentru alimentatie
umana, pulpa de fructe, raci, cu exceptia celor vii,
ulei de rapita comestibil, suc de rosii pentru gatit,
sardele, slanina, smantana (produse lactate), boabe
de soia, conservate, de uz alimentar, lapte de soia
(inlocuitor de lapte), somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gatit, supe,
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preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pasta
de seminte de susan), tofu, ton, trufe conservate, unt,
crema de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt de
cocos, untura pentru gatit, zer.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, agenți de îngroșare pentru gătit,
amidon de uz alimentar, anason, produse de cofetărie
pe bază de arahide, aromatice (preparate de uz
alimentar), arome, altele decât uleiurileesențiale,
arpacaș, lemn dulce (cofetărie), arome pentru băuturi,
altele decât uleiurile esențiale, băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ciocolată, bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi,
boia, bomboane pentru alimente, budinci, produse din
cacao, arome de cafea (arome), preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, caramele (bomboane),
făină de cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază
de ceai, gustări pe bază de cereale, preparate
din cereale, chifle, chutneys (condimente), ciau-
ciau (condiment), ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, clătite, cuişoare (condiment), curcuma
de uz alimentar, curry (condimente), cuş-cuş (gris),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri, turta dulce,
dulciuri de mentă, dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, floricele de
porumb, fondante (cofetărie), produse de uz alimentar
pentru frăgezit carnea, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
ghimbir (mirodenii), glucoza de uz alimentar, gluten
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de uz alimentar, gume de mestecat, altele decât cele
de uz medical, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, halva, ceai cu gheață, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), bauturi din cacao
cu lapte, bauturi din cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutura), macaroane, maioneză, extras de
malţ pentru alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, marţipan, melasă pentru alimentație,
paste de migdale, muesli, făină de muştar, nucşoară,
faină de orz, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
alimente pe bază de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz
decojit, ovăz decorticat, paste, fermenţi pentru paste,
paste alimentare fainoase, paste de migdale, paste
(patiserie), pesmet, piper, pişcoturi, pizza, plăcintă
cu carne, plăcinte, fulgi de porumb, porumb măcinat,
porumb prăjit, prăjituri, decoraţiuni comestibile pentru
prăjituri, paste pentru prăjituri, prăjiturici uscate,
praline, propolis (clei de albine), pentru alimentaţia
umană, ravioli, sandvişuri, scorţişoară (mirodenii),
spaghete, sushi, tabbouleh, taco, tăiţei, făină de
tapioca de uz alimentar, tarte, sare de ţelină, terci
alimentar pe bază de lapte, tortillas, vanilie (arome),
vanilină (înlocuitori de vanilie).
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, aditivi pentru furaje, cu excepţia
celor de uz medical, alge pentru alimentaţia umana
sau animala, alune, preparate pentru îngrășarea
animalelor, mâncare pentru animale, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, băuturi
pentru animale de companie, hârtie cu nisip pentru
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animale de companie (litieră), nisip aromat pentru
animale de companie (litieră), animale de menajerie,
animale de prăsilă, făină de arahide pentru animale,
turte de arahide pentru animale, arahide (fructe),
arbori, trunchiuri de arbori, ardei (plante), arpacaş
pentru păsări, aşchii de lemn pentru fabricarea
pastei de lemn, biscuiţi pentru câini, boabe crude de
cacao, boabe, boască (reziduuri de fructe), borhoturi,
bulbi, bulbi de flori, cacao, cartofi proaspeti, castane
proaspete, castraveţi, cepe, legume proaspete,
reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale, pentru
hrana animalelor, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
citrice, ciuperci proaspete, coajă de nuca de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei, conuri
de pin, copra, crustacee vii, reziduuri de hrană pentru
animale, distilerie, dovleci, drojdie pentru animale,
făină de in (furaj), făină de orez (furaj), făină de
peşte pentru hrana animalelor, fân, coroane din
flori naturale, plante uscate pentru decorare, furaje,
gazon natural, germeni (botanică), grâu, grăunţe
(cereale), grăunţe (seminţe), hamei, homari vii,
icre de pește, boabe de ienupăr, produse pentru
îngrășarea animalelor, lămâi, languste vii, lăptuci,
aşchii de lemn pentru fabricarea pastei de lemn, linte
proaspătă, măsline proaspete, viermi de mătase,
mazăre proaspătă, migdale (fructe), moluşte vii,
momeli vii pentru peşti, nuci (fructe), nuci de cocos,
orz, os de sepie pentru păsări, ouă de viermi de
mătase, ovăz, culcuşuri din paie, paie (furaje), frunze
de palmieri, palmieri, hrană pentru păsări, păsări de
curte, vii, produse pentru păsări ouătoare, peşti vii,
conuri de pin, plante, plante uscate pentru decorare,
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M 2008 06917 096793 11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale care nu sunt incluse
în alte clase, necuprinse în alte clase, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare, de umplere,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.

plută brută, polen (materie primă), pomi de Crăciun,
portocale, porumb, turte de porumb pentru vite, praz,
proteine pentru hrana animalelor, raci vii, rădăcini
de uz alimentar, răsaduri, resturi de la prelucrarea
cerealelor, pentru hrana animalelor, resturi de trestie
de zahăr în stare brută, roşcove, rubarbă, salată
verde (plante), sare pentru animale, scoarţe de copac
brute, secara, sfecla, stridii vii, struguri proaspeţi,
susan, tărâţe, trestie de zahăr, trufe proaspete, tufe
de trandafiri, turbă pentru litiere, urluială (hrană pentru
animale), urzici, butuci de viță de vie, drojdie pentru
animale, zarzavaturi proaspete.
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, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clienţilor sa
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.
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19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import și export.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.

M 2008 07448 097367 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, albumina de uz
alimentar, albus de oua, gelatina pentru alimente,
alimente pe baza de legume fermentate (kimehi),
unt de arahide, arahide preparate, bauturi pe baza
de lapte, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
branzeturi, bulion, burta de vaca, unt de cacao,
carnati, carnati in aluat, cartofi prajiti, caseina de uz
alimentar, castraveciori, caviar, cepe, conservate,
cheag, chips-uri (produse din cereale), ciuperci
conservate, nuci de cocos deshidratate, ulei de
cocos, unt de cocos, concentrate (bulion), conserve
de carne, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve de peste, creveti, cu exceptia celor vii,
crochete, crustacee, cu exceptia celor vii, cuiburi de
pasari, comestibile, cumis (bautura cul apte), curmale,
faina de peste pentru alimentatie umana, ficat, pate
de ficat, file de peste, frisca, pulpa de fructe, salate de
fructe, ghimbir (dulceata), gustari pe baza de fructe,
heringi, homari, cu exceptia celor vii, iaurt, ihtiocol
de uz alimentar, jambon, kefir (bautura cu lapte),
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languste, cu exceptia celor vii, lapte de soia (inlocuitor
de lapte), salate de legume, linte conservata, maduva
de animale, de uz alimentar, mancaruri pe baza
de peste, margarina, marmelade, ulei de masline
comestibil, masline conservate, mazare conservata,
ulei de miez de palmier (alimentatie), migdale
macinate, muraturi, nuci de cocos uscate, nuci
preparate, ulei de oase, comestibil, humus (pasta
de naut), pectine de uz alimentat, muraturi asortate,
piure de mere, piure de rosii, polen preparat pentru
alimentatie, ulei de porumb, prafuri de oua, preparate
pentru supa de legume, proteine pentru alimentatie
umana, pulpa de fructe, raci, cu exceptia celor vii,
ulei de rapita comestibil, suc de rosii pentru gatit,
sardele, slanina, smantana (produse lactate), boabe
de soia, conservate, de uz alimentar, lapte de soia
(inlocuitor de lapte), somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gatit, supe,
preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pasta
de seminte de susan), tofu, ton, trufe conservate, unt,
crema de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt de
cocos, untura pentru gatit, zer.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, agenți de îngroșare pentru gătit,
amidon de uz alimentar, anason, produse de cofetărie
pe bază de arahide, aromatice (preparate de uz
alimentar), arome, altele decât uleiurileesențiale,
arpacaș, lemn dulce (cofetărie), arome pentru băuturi,
altele decât uleiurile esențiale, băuturi pe bază de
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cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ciocolată, bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi,
boia, bomboane pentru alimente, budinci, produse din
cacao, arome de cafea (arome), preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, caramele (bomboane),
făină de cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază
de ceai, gustări pe bază de cereale, preparate
din cereale, chifle, chutneys (condimente), ciau-
ciau (condiment), ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, clătite, cuişoare (condiment), curcuma
de uz alimentar, curry (condimente), cuş-cuş (gris),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri, turta dulce,
dulciuri de mentă, dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, floricele de
porumb, fondante (cofetărie), produse de uz alimentar
pentru frăgezit carnea, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
ghimbir (mirodenii), glucoza de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, gume de mestecat, altele decât cele
de uz medical, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, halva, ceai cu gheață, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), bauturi din cacao
cu lapte, bauturi din cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutura), macaroane, maioneză, extras de
malţ pentru alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, marţipan, melasă pentru alimentație,
paste de migdale, muesli, făină de muştar, nucşoară,
faină de orz, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
alimente pe bază de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz
decojit, ovăz decorticat, paste, fermenţi pentru paste,
paste alimentare fainoase, paste de migdale, paste
(patiserie), pesmet, piper, pişcoturi, pizza, plăcintă
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cu carne, plăcinte, fulgi de porumb, porumb măcinat,
porumb prăjit, prăjituri, decoraţiuni comestibile pentru
prăjituri, paste pentru prăjituri, prăjiturici uscate,
praline, propolis (clei de albine), pentru alimentaţia
umană, ravioli, sandvişuri, scorţişoară (mirodenii),
spaghete, sushi, tabbouleh, taco, tăiţei, făină de
tapioca de uz alimentar, tarte, sare de ţelină, terci
alimentar pe bază de lapte, tortillas, vanilie (arome),
vanilină (înlocuitori de vanilie).
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, aditivi pentru furaje, cu excepţia
celor de uz medical, alge pentru alimentaţia umana
sau animala, alune, preparate pentru îngrășarea
animalelor, mâncare pentru animale, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, băuturi
pentru animale de companie, hârtie cu nisip pentru
animale de companie (litieră), nisip aromat pentru
animale de companie (litieră), animale de menajerie,
animale de prăsilă, făină de arahide pentru animale,
turte de arahide pentru animale, arahide (fructe),
arbori, trunchiuri de arbori, ardei (plante), arpacaş
pentru păsări, aşchii de lemn pentru fabricarea
pastei de lemn, biscuiţi pentru câini, boabe crude de
cacao, boabe, boască (reziduuri de fructe), borhoturi,
bulbi, bulbi de flori, cacao, cartofi proaspeti, castane
proaspete, castraveţi, cepe, legume proaspete,
reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale, pentru
hrana animalelor, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
citrice, ciuperci proaspete, coajă de nuca de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei, conuri
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de pin, copra, crustacee vii, reziduuri de hrană pentru
animale, distilerie, dovleci, drojdie pentru animale,
făină de in (furaj), făină de orez (furaj), făină de
peşte pentru hrana animalelor, fân, coroane din
flori naturale, plante uscate pentru decorare, furaje,
gazon natural, germeni (botanică), grâu, grăunţe
(cereale), grăunţe (seminţe), hamei, homari vii,
icre de pește, boabe de ienupăr, produse pentru
îngrășarea animalelor, lămâi, languste vii, lăptuci,
aşchii de lemn pentru fabricarea pastei de lemn, linte
proaspătă, măsline proaspete, viermi de mătase,
mazăre proaspătă, migdale (fructe), moluşte vii,
momeli vii pentru peşti, nuci (fructe), nuci de cocos,
orz, os de sepie pentru păsări, ouă de viermi de
mătase, ovăz, culcuşuri din paie, paie (furaje), frunze
de palmieri, palmieri, hrană pentru păsări, păsări de
curte, vii, produse pentru păsări ouătoare, peşti vii,
conuri de pin, plante, plante uscate pentru decorare,
plută brută, polen (materie primă), pomi de Crăciun,
portocale, porumb, turte de porumb pentru vite, praz,
proteine pentru hrana animalelor, raci vii, rădăcini
de uz alimentar, răsaduri, resturi de la prelucrarea
cerealelor, pentru hrana animalelor, resturi de trestie
de zahăr în stare brută, roşcove, rubarbă, salată
verde (plante), sare pentru animale, scoarţe de copac
brute, secara, sfecla, stridii vii, struguri proaspeţi,
susan, tărâţe, trestie de zahăr, trufe proaspete, tufe
de trandafiri, turbă pentru litiere, urluială (hrană pentru
animale), urzici, butuci de viță de vie, drojdie pentru
animale, zarzavaturi proaspete.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, închirierea ambarcaţiunilor,
distribuţia de apă, remorcare vehicul închiriere de
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cai, însoţirea călătorilor, rezervări pentru calatorii,
închiriere de clopote de scufundare, livrarea de
colete, închirierea de containere de depozitare,
distribuirea corespondentei, închiriere de costume
de scafandru, organizarea de croaziere, informaţii în
domeniul depozitării, depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic, închirierea de
depozite, descărcare marfă, distribuirea de colete,
distribuirea de ziare, distribuţia de electricitate,
distribuţia de energie, acţionarea porţilor de ecluze,
organizarea de excursii, servicii de expediere marfă,
livrarea de flori, francarea corespondentei, închirierea
de frigidere, închirierea de garaje, închirierea de
automobile de curse, închirierea de depozite,
închirierea de fotolii rulante, închirierea de locuri
de parcare, închirierea de portbagaje de capota
pentru vehicule, informatii in domeniul traficului,
informaţii în domeniul transportului, înmagazinare,
însoţirea de calatori, lansarea de sateliţi pentru
terţi, rezervarea de locuri pentru calatorii, curtaj
maritim, mesagerie (corespondenta sau mărfuri),
servicii de mutări, salvare de nave, navlosire, servicii
de parcare, pilotaj, ranfluare de nave, remorcare,
rezervare de locuri pentru calatorii, operaţiuni de
salvare (transport), servicii de salvare, salvare de
nave, salvare subacvatica, servicii de autobuz, servicii
de şoferi, servicii de spargere a gheții, transportul si
depozitarea gunoaielor, vizite la obiective turistice
(turism), închiriere de vehicule.

M 2008 08649 097973 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
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dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, abrazivi de uz dentar, vată
absorbantă, absorbante menstruale, acaricide,
acetaţi de uz farmaceutic, acizi de uz farmaceutic,
aconitin, benzi adezive pentru uz medical, adezivi
pentru proteze dentare, aditivi de uz medical pentru
furaje, aditivi nutritivi de uz medical, produse pentru
împrospătarea aerului, produse pentru purificarea
aerului, alimente pe baza de albumină de uz
medical, preparate albuminoase de uz medical, lapte
albuminos, ioduri alcaline de uz farmaceutic, alcaloizi
de uz medical, alcooluri medicinale, aldehide de
uz farmaceutic, algicide, aliaje de metale preţioase
de uz dentar, acetat de alumina de uz farmaceutic,
amalgame dentare, amidon de uz dietetic sau
farmaceutic, aminoacizi de uz medical, aminoacizi
de uz veterinar, pastile de sare de amoniac, ceruri
de amprentare de uz dentar, materiale pentru
amprente dentare, analgezice, anestezice, scoarţa de
angustură, ciment pentru copitele animalelor, produse
pentru spălarea animalelor, ceaiuri antiasmatice,
antibiotice, produse anticriptogamice, unguent de uz
farmaceutic antidegeraturi, produse antihemoroidale,
coliere antiparazitare pentru animale, produse
antiparazitare, brăţări antireumatismale, inele
antireumatismale, bumbac antiseptic, antiseptice,
unguente contra arsurilor solare, produse antiurice,
apă de mare pentru băi medicinale, apă de plumb,
săruri de ape minerale, săruri pentru băi de ape
minerale, ape minerale de uz medical, ape termale,
produse contra arsurilor, unguente contra arsurilor
provocate de soare, vata aseptica, amalgame
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dentare din aur, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene de uz medical sau veterinar, preparate
bacteriologice de uz medical sau veterinar, mediu
de cultură pentru bacteriologie, bai medicinale, băi
vaginale, nămol pentru baie, preparate terapeutice
pentru baie, balsam de gurjun (gurgu, gurgum sau
gurjum) de uz medical, preparate balsamice de uz
medical, balsamuri de uz medical, bandaje igienice,
bandaje pentru menstruaţie, bandaje pentru pansat,
bandaje scapulare de uz chirurgical, batoane de lemn
dulce de uz farmaceutic, băutură alcoolică de uz
farmaceutic din frunze de melisă, băuturi dietetice de
uz medical, benzi adezive de uz medical, beţisoare
fumigante, bicarbonat de sodiu de uz farmaceutic,
biocide, preparate biologice de uz medical, preparate
biologice de uz veterinar, preparate de bismut
de uz farmaceutic, subnitrat de bismut de uz
farmaceutic, bomboane de uz farmaceutic, brăţări
antireumatismale, brăţări de uz medical, brom de
uz farmaceutic, preparate bronhodilatatoare, bulion
de cultura pentru bacteriologie, bureţi medicinali,
bureţi vulnerari, cachou de uz farmaceutic, loţiuni
pentru câini, produse pentru spălarea câinilor,
produse repulsive pentru câini, calomel, produse
contra calozităţilor, ulei de camfor de uz medical,
camfor de uz medical, zahar de uz medical, pudra
de cantaridă, capsule pentru medicamente, carbonil
(antiparazitar), casete de uz farmaceutic, cataplasme,
cataplasme cu muştar, hârtie pentru cataplasme cu
muştar, cauciuc de uz dentar, ceai medicinal, esteri
de celuloza de uz farmaceutic, eteri de celuloza de
uz farmaceutic, reziduuri din tratarea grăunţelor de
cereale (de uz medical), chiloţi igienici, chiloţi igienici
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pentru incontinenţă, chiloţi pentru menstră, preparate
chimice de uz farmaceutic, preparate chimice de
uz medical, preparate chimice de uz veterinar,
produse chimico-farmaceutice, chinină de uz medical,
chinolină de uz medical, țesuturi chirurgicale, ciment
de os pentru chirurgie şi ortopedie, agent pentru
a combate ciupercă de putregai uscat, clei pentru
prins muşte, cloral hidratat de uz farmaceutic,
cloroform, cocaină, colodiu de uz farmaceutic,
comprese, conductori chimici pentru electrozi de
electrocardiograf, scoarţă de condurango de uz
medical, remedii contra constipaţiei, soluţii pentru
lentile de contact, substanţe de contrast radiologice
de uz medical, creioane cauterizante, creioane
contra migrenei, creioane contra negilor, creioane
hemostatice, creozot de uz farmaceutic, scoarţă de
croton, curara, preparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, decocturi de uz farmaceutic, produse
contra degeraturilor de uz farmaceutic, cimenturi
dentare, lacuri dentare, masticuri dentare, porţelan
pentru proteze dentare, depurative, detergenţi de uz
medical, deodorante diferite de cele de uz personal,
deodorante pentru îmbrăcăminte sau materiale
textile, pâine pentru diabetici, produse de uz medical
pentru diagnosticare, diastaze de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, digestive de uz farmaceutic, digitalină,
produse pentru distrugerea ierburilor, drojdie de uz
farmaceutic, conductori chimici pentru electrozi de
electrocardiograf, elixiruri (preparate farmaceutice),
lapte de migdale de uz farmaceutic, preparate
enzimatice de uz medical, preparate enzimatice
de uz veterinar, enzime de uz medical, enzime de
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uz veterinar, esteri de uz farmaceutic, eteri de uz
farmaceutic, eucalipt de uz farmaceutic, eucaliptol de
uz farmaceutic, faină de uz farmaceutic, făină de in
de uz farmaceutic, făină de peşte de uz farmaceutic,
produse chimico farmaceutice, febrifuge, fenol de
uz farmaceutic, fermenţi de uz farmaceutic, fibre
vegetale comestibile nenutritive, ulei de ficat de cod,
produse chimice pentru tratamentul filoxerei, aldehidă
formică de uz farmaceutic, fosfaţi de uz farmaceutic,
ierburi de fumat de uz medical, beţisoare fumigene,
acid galic de uz farmaceutic, gaz de uz medical,
gelatină de uz medical, genţiană de uz farmaceutic,
germicide, glicerina de uz medical, glicerofosfaţi,
glucoza de uz medical, grăsimi de uz medical,
grăsimi de uz veterinar, gumă de mestecat de uz
medical, gumă de uz medical, extracte de hamei de
uz farmaceutic, hârtie cu insecticid contra moliilor,
hârtie pentru cataplasme cu muştar, hârtie pentru
prins muşte, hematogen, hemoglobina, creioane
hemostatice, hidrastină, hidrastinină, hormoni de
uz medical, bandaje igienice, şerveţele igienice,
chiloţi igienici, implanturi chirurgicale (ţesuturi vii),
produse pentru împrospătarea aerului, seminţe
de in de uz farmaceutic, chiloţi igienici pentru
incontinenţă, scutece igienice pentru incontinenţă,
inele antireumatismale, inele pentru bătăturile
picioarelor, infuzii medicinale, produse farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, insecticide, spermă pentru
inseminare artificială, tinctură de iod, iod de uz
farmaceutic, iodoform, ioduri de uz farmaceutic,
izotopi de uz medical, jalapa, fermenţi lactici de
uz farmaceutic, lactoză, lacuri dentare, băuturi din
lapte cu malt de uz medical, lapte praf pentru copii
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mici, lăptişor de matca (de uz medical), produse
pentru distrugerea larvelor, laxative, lecitină de uz
medical, lemn de cedru pentru combaterea insectelor,
lemn dulce de uz farmaceutic, linimente, lipitori de
uz medical, loţiuni de uz farmaceutic, loţiuni de uz
veterinar, lupulina de uz farmaceutic, magnezie de
uz farmaceutic, malţ de uz farmaceutic, produse
chimice pentru tratarea malurei, ulei eteric de mărar
de uz medical, produse farmaceutice contra mătreaţii,
medicamante seroterapeutice, medicamente de uz
veterinar, medicamente pentru medicina umana,
produse pentru distrugerea melcilor fără casă,
mentol, alifie cu mercur, batoane cu sulf pentru
dezinfectare, scoarţa de mirobalan (mirobolan) de
uz farmaceutic, moleschin de uz medical, narcotice,
substanţe nutritive pentru microorganisme, preparate
cu oligo-elemente pentru consum uman şi animal,
opiacee, opodeldoc, produse opoterapeutice, produse
organoterapeutice, otrăvuri, otrăvuri pentru şoareci,
produse pe bază de oxid de calciu, băi de oxigen,
oxigen de uz medical, pânze gumate, preparate
medicinale de uz farmaceutic pentru creşterea
parului, paraziticide, pastile de uz farmaceutic,
pectină de uz farmaceutic, pepsine de uz farmaceutic,
peptone de uz farmaceutic, remedii contra traspiraţiei
picioarelor, praf de piretru, produse pentru distrugerea
plante, plasma sanguina, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor, produse caustice de uz farmaceutic,
produse contraceptive chimice, produse sicative
(agenti de uscare) de uz medical, vermifuge,
vezicante, purgative, evacuante, produse pentru
purificarea aerului, quassia de uz medical, quebracho
de uz medical, rădăcini medicinale, substante
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radioactive, radiu de uz medical, reactivi chimici de uz
medical sau veterinar, remedii de uz dentar, radacina
de rubarba de uz farmaceutic, ulei de ricin de uz
medical, sânge de uz medical, preparate chimice
pentru diagnosticarea sarcinii, scame de uz medical,
sedative, medicamente seroterapice, seruri, şerveţele
igienice, siropuri de uz farmaceutic, săruri de sodiu de
uz medical, produse sterilizante pentru soluri, solvenţi
pentru îndepărtarea tencuielilor adezive, produse
pentru sterilizare, steroizi, stricnina, supozitoare,
produse chimice pentru tratarea taciunelui, tampoane
pentru alăptare, tartru de uz farmaceutic, tifon pentru
pansamente, ţigarete fără tutun, de uz medical,
timol de uz farmaceutic, tonice (medicamente),
truse portabile de medicamente, extracte de tutun
(insecticide), ulei camforat de uz medical, ulei eteric
de terebentină de uz farmaceutic, uleiuri de uz
medical, unguente de uz farmaceutic, unsoare pentru
muls, vaccinuri, vaselina rectificată de uz medical,
produse chimice pentru tratarea bolilor viţei de vie,
preparate cu vitamine, zgărzi antiparazitare pentru
animale.

M 2008 09245 098709 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, albumina de uz alimentar, albus de
oua, gelatina pentru alimente, alimente pe baza
de legume fermentate (kimehi), unt de arahide,
arahide preparate, bauturi pe baza de lapte, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, branzeturi,
bulion, burta de vaca, unt de cacao, carnati, carnati
in aluat, cartofi prajiti, caseina de uz alimentar,
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castraveciori, caviar, cepe, conservate, cheag, chips-
uri (produse din cereale), ciuperci conservate, nuci
de cocos deshidratate, ulei de cocos, unt de cocos,
concentrate (bulion), conserve de carne, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve de peste,
creveti, cu exceptia celor vii, crochete, crustacee,
cu exceptia celor vii, cuiburi de pasari, comestibile,
cumis (bautura cul apte), curmale, faina de peste
pentru alimentatie umana, ficat, pate de ficat, file de
peste, frisca, pulpa de fructe, salate de fructe, ghimbir
(dulceata), gustari pe baza de fructe, heringi, homari,
cu exceptia celor vii, iaurt, ihtiocol de uz alimentar,
jambon, kefir (bautura cu lapte), languste, cu exceptia
celor vii, lapte de soia (inlocuitor de lapte), salate de
legume, linte conservata, maduva de animale, de uz
alimentar, mancaruri pe baza de peste, margarina,
marmelade, ulei de masline comestibil, masline
conservate, mazare conservata, ulei de miez de
palmier (alimentatie), migdale macinate, muraturi,
nuci de cocos uscate, nuci preparate, ulei de oase,
comestibil, humus (pasta de naut), pectine de uz
alimentat, muraturi asortate, piure de mere, piure
de rosii, polen preparat pentru alimentatie, ulei
de porumb, prafuri de oua, preparate pentru supa
de legume, proteine pentru alimentatie umana,
pulpa de fructe, raci, cu exceptia celor vii, ulei de
rapita comestibil, suc de rosii pentru gatit, sardele,
slanina, smantana (produse lactate), boabe de
soia, conservate, de uz alimentar, lapte de soia
(inlocuitor de lapte), somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gatit, supe,
preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pasta
de seminte de susan), tofu, ton, trufe conservate, unt,
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crema de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt de
cocos, untura pentru gatit, zer.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, Agenți de îngroșare pentru gătit,
amidon de uz alimentar, anason, produse de cofetărie
pe bază de arahide, aromatice (preparate de uz
alimentar), arome, altele decât uleiurileesențiale,
arpacaș, lemn dulce (cofetărie), arome pentru băuturi,
altele decât uleiurile esențiale, băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ciocolată, bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi,
boia, bomboane pentru alimente, budinci, produse din
cacao, arome de cafea (arome), preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, caramele (bomboane),
făină de cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază
de ceai, gustări pe bază de cereale, preparate
din cereale, chifle, chutneys (condimente), ciau-
ciau (condiment), ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, clătite, cuişoare (condiment), curcuma
de uz alimentar, curry (condimente), cuş-cuş (gris),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri, turta dulce,
dulciuri de mentă, dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, floricele de
porumb, fondante (cofetărie), produse de uz alimentar
pentru frăgezit carnea, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
ghimbir (mirodenii), glucoza de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, gume de mestecat, altele decât cele
de uz medical, gustări pe bază de cereale, gustări
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pe bază de orez, halva, ceai cu gheață, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), bauturi din cacao
cu lapte, bauturi din cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutura), macaroane, maioneză, extras de
malţ pentru alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, marţipan, melasă pentru alimentație,
paste de migdale, muesli, făină de muştar, nucşoară,
faină de orz, orz decojit (decorticat), orz măcinat,
alimente pe bază de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz
decojit, ovăz decorticat, paste, fermenţi pentru paste,
paste alimentare fainoase, paste de migdale, paste
(patiserie), pesmet, piper, pişcoturi, pizza, plăcintă
cu carne, plăcinte, fulgi de porumb, porumb măcinat,
porumb prăjit, prăjituri, decoraţiuni comestibile pentru
prăjituri, paste pentru prăjituri, prăjiturici uscate,
praline, propolis (clei de albine), pentru alimentaţia
umană, ravioli, sandvişuri, scorţişoară (mirodenii),
spaghete, sushi, tabbouleh, taco, tăiţei, făină de
tapioca de uz alimentar, tarte, sare de ţelină, terci
alimentar pe bază de lapte, tortillas, vanilie (arome),
vanilină (înlocuitori de vanilie).

M 2009 07965 105657 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clienţilor sa
le vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
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36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrare imobiliară, servicii de
închiriere apartamente, servicii de finanțare, agenții
imobiliare, emitere de carduri de credit, servicii de
carduri de debit, incasari de chirii, concesionari de
bunuri imobiliare, estimari financiare de costuri de
reparații, evaluari financiare, agenții de incasare a
creanțelor, evaluare financiara (asigurare, banci,
imobiliare), evaluari imobiliare, evaluari de obiecte
de arta, consultanța financiara, informații financiare,
servicii de finanțare, transfer electronic de fonduri,
amanet, inchirieri de birouri (imobiliare), imprumuturi
pe baza de ipoteca, imprumuturi (finanțare), servicii
de lichidare afaceri financiare, investiții de capital,
cotații in bursa, consultanța in domeniul asigurarilor,
informații in domeniul asigurarilor, servicii de
management financiar, subscriere de asigurari,
emitere de carduri de credite, banking, home banking,
servicii de sponsorizare financiara, imprumuturi
financiare, fonduri de investiții, case de economii,
leasing cu privire la bunuri imobiliare, finanțare
pentru leasing, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), strangerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, evaluarea bijuteriilor, organizarea
colectelor, servicii de brokeri de amanet, evaluari
imobiliare, colectarea chiriilor, evaluarea timbrelor,
emiterea de jetoane valori, schimb valutar.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
întreținerea piscinelor, instalarea și repararea
aparatelor pentru condiționarea aerului, instalare
și reparare de ascensoare, intreținere și reparații
autovehicule, spalatorii auto, instalarea, intreținerea
și repararea aparaturii și echipamentelor de birou,
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instalații, intreținere și reparații de calculatoare,
curațarea interiorului cladirilor, informații in domeniul
construcțiilor, informații despre reparații, supervizarea
lucrarilor de construcții, curațarea drumurilor, demolari
de construcții, servicii de dezinfectare, curațarea la
exterior a cladirilor, lucrari de etanșeizare, curațarea
geamurilor, izolare a cladirilor, restaurare opere de
arta, stații de service (alimentarea cu carburant și
intreținere, tencuire, zidarie, spalatorii de mașini,
incarcarea cartușelor pentru imprimante, asfaltare,
zidarie, izolarea cladirilor, servicii de etanșare a
cladirilor, impermeabilizare (izolare cladiri), instalare
și reparare proiectoare de film, aplicarea tapetului,
(tapetare), repararea umbrelelor de soare, vopsire,
interioara și exterioara, renovarea articolelor de
imbracaminte, servicii pentru acoperișuri, intreținerea
și repararea telefoanelor, tapițare, spalare, curațarea
geamurilor, lucrari de instalație de apa și canal.

M 2010 03646 109768 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi, adezivi pentru industrie.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
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19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
20 - Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import și export.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.

M 2010 07059 113246 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, anșoa, măduvă animală
pentru hrană, șuncă, bacon, cârnați de sânge, caviar,
mezeluri, scoici (nu vii), raci (nu vii), crustacee (nu
vii), substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de pește, produse alimentare pe
bază de pește, pește (nu viu), pește conservat, pește
sărat, pește la conservă, vânat (nu viu), gelatină
pentru mâncare, heringi, jeleuri pentru mâncare,
untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat/pasta
de ficat, homari (nu vii), jeleuri din carne, carne
conservată, conserve de carne, carne sărată, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, midii (nu vii), stridii
(nu vii), porc, păsări de curte (nu vii), creveți (nu vii),
proteine pentru consumul uman, somon, sardine,
cârnați, cârnați în aluat, testacee, cu excepția celor
vii, languste, cu excepția celor vii, seu comestibil,
burtă de vită, ton (cu excepția celor vii).
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență
în conducerea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, informații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, organizarea
de expoziții pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de import-export, difuzare de
anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri, studii
de marketing, prezentarea produselor din clasa 29
prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata a produselor din clasa 29, agenții de informații
comerciale, asistență în managementul comercial sau
industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrare de bunuri, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii.

M 2010 07060 112999 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, anșoa, măduvă animală
pentru hrană, șuncă, bacon, cârnați de sânge, caviar,
mezeluri, scoici (nu vii), raci (nu vii), crustacee (nu
vii), substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de pește, produse alimentare pe
bază de pește, pește (nu viu), pește conservat, pește
sărat, pește la conservă, vânat (nu viu), gelatină
pentru mâncare, heringi, jeleuri pentru mâncare,
untură pentru mâncare, ficat, pate de ficat/pasta
de ficat, homari (nu vii), jeleuri din carne, carne
conservată, conserve de carne, carne sărată, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, midii (nu vii), stridii
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(nu vii), porc, păsări de curte (nu vii), creveți (nu vii),
proteine pentru consumul uman, somon, sardine,
cârnați, cârnați în aluat, testacee, cu excepția celor
vii, languste, cu excepția celor vii, seu comestibil,
burtă de vită, ton (cu excepția celor vii).
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, ienibahar, dulciuri
cu migdale, păstă de migdale, semințe de anason,
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
orz decojit (decorticat), orz măcinat, făină de orz,
făină de fasole, clei de albine (propolis) pentru uz
uman, oțet de bere, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiuri esențiale pentru băuturi,
lianți pentru înghețată (înghețată comestibilă)/lianți
pentru gheață comestibilă, biscuiți, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi de tort,
pudră de tort, torturi, arome pentru torturi, altele
decât uleiurile esențiale, turte de orez, bomboane,
capere, caramele (bomboane), sare din țelină,
preparate pe bază de cereale, gumă de mestecat
(nu pentru scopuri medicale), cicoare (substitut
de cafea), cipsuri (produse din cereale), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din ciocolată,
chow- chow (condiment), dulciuri pentru decorarea
pomilor de Crăciun, scorțișoară (condiment), cuișoare
(condiment), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
produse din cacao, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, arome de cafea, preparate vegetale folosite

1145



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

ca substitute de cafea, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai, floricele de porumb, porumb copt, cuscus
(griș de grâu), biscuiți crocanți, înghețată, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte și zahăr, sosuri
pentru salate, esențe pentru alimente, cu excepția
uleiurilor eterice și uleiurilor esențiale, paste, fermenți
pentru paste, fulgi de ovăz, arome, altele decât
uleiurile esențiale, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru prăjituri, făină, fondante (dulciuri),
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate), jeleuri
de fructe (dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), glucoză pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar, siropuri
și melasă, sosuri pentru carne, arpacaș pentru
alimentație umană, terci, pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, miere, ovăz decorticate, gheață
pentru răcoritoare, gheață, naturală sau artificială,
ceai cu gheață, gheață comestibilă, pudră pentru
gheață comestibilă, infuzii, altele decât medicinale,
jeleuri din fructe (dulciuri), ketchup (sos), ferment,
lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri), macaroons
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb, porumb
copt, biscuiți de malț, extract din malț alimentar, malț
pentru consum uman, maltoză, marțipan, maioneză,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezire a cărnii, de
uz casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, musli, muștar, făină de muștar, tăieței,
nucșoară, fulgi de ovăz, alimente pe bază de ovăz,
terci de ovăz, clătite, paste, produse de patiserie,
bomboabe (dulciuri), bomboane cu arahide, piper,
bomboane mentolate, piper (asezonare), biscuiți
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petit-beurre, plăcinte, făină de cartofi alimentară,
pudră de prăjituri, pudre pentru înghețată, praline,
sare pentru conservarea alimentelor, budinci, tarte,
ravioli, orez, prăjiturele cu orez, gustări pe bază de
orez, lăptișor de matcă pentru consum uman, nu
în scopuri medicale, pesmet, șofran (asezonare),
sago, sosuri pentru salate, sandwich-uri, sos tomat,
sosuri (condimente), lianți pentru cârnați, apă de
mare pentru gătit, produse de asezonare, semolina,
șerbeturi (înghețată)/soerbeturi (înghețată), gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez, pastă
din boabe de soia (condiment), făină de soia, sos
de soia, rulouri, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(dulciuri), zahăr, dulciuri, sushi, îndulcitori naturali,
tabbouleh, tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
tarte, agenți de îngroșare pentru gătirea alimentelor,
tortillas, turmeric alimentar, pâine nedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie), oțet, gofre, apă
de mare pentru gătit, preparate pentru întărirea frișcăi
bătute.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență
în conducerea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, informații pentru afaceri, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, organizarea
de expoziții pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, agenții de import-export, difuzare de
anunțuri publicitare, cercetări pentru afaceri, studii
de marketing, prezentarea produselor din clasa 29
prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata a produselor din clasa 29, agenții de informații
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M 2011 00245 114905 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc. în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clienţilor sa
le vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

M 2011 00246 114906 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc. în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite clienţilor sa
le vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

M 2011 01535 114932 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 şi instrumente de măsurare a timpului,
obiecte de artă din metale prețioase, statuete din

comerciale, asistență în managementul comercial sau
industrial.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrare de bunuri, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii.
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metale prețioase, cutii din metale prețioase, monede,
rodiu.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de cărți, traducere.

M 2011 04371 123507 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice.

M 2011 04372 123506 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice.

M 2011 05411 117385 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
cu destinaţie nutriţională specială, cu exceptia
produselor in domeniul diagnosticelor in vitro ca si a
testelor rapide.
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 pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor, agenții
de import și export, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri), servicii
de abonament la ziar, pentru terți, relații publice,
închirierea spațiului publicitar, organizarea de expoziții
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în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.

M 2011 07965 118199 29 - Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri proaspete,
uscate, afumate, semipreparate din carne, amestecuri
din carne şi legume congelate, mâncare gătită,
extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ, alge destinate consumului
uman sau animal, roșcove de Chile pentru consum
animal, migdale (fructe), preparate pentru îngrășarea
animalelor, produse alimentare pentru animale,
oxid de calciu pentru furaje, obiecte comestibile
de mestecat pentru animale, animale vii, animale
de menajerie, nisip aromat (litieră) pentru animale
de companie, resturi de trestie de zahăr în stare
brută, momeală de pescuit, vie, scoarțe brute,
orz, fasole proaspătă, boabe de roșcove, fructe
de pădure, proaspete, băuturi pentru animale de
companie, hrană pentru păsări, biscuiți pentru câini,
tărâțe, urluială (hrană pentru animale), animale de
prăsilă, bulbi de flori, tufișuri, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor, turte
de oleaginoase, turte de arahide pentru animale,
turte de rapiță pentru vite, semințe de cereale,
neprelucrate, produse reziduale din cereale pentru
consumul animalelor, castane proaspete, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare (salată), pomi de Crăciun, fructe
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citrice, boabe de cacao, crude, coajă de nucă de
cocos, nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei,
conuri de pin, copra, plută neprelucrată, raci, vii,
crustacee, vii, castraveți, proaspeți, os de sepie
pentru păsări, reziduuri de distilerie, hrană pentru
animale, drojdie pentru consum animal, preparate
pentru păsări de curte cu ouă, ouă pentru incubație,
fertilizate, pește, viu, făină de pește pentru consumul
animale, icre, momeală de pescuit, vie, făina de in
(furaje), flori, uscate, pentru decorare, flori, naturale,
furaje, alimente pentru animale de companie, fructe
proaspete, reziduuri de fructe (boască), zarzavaturi
proaspete, germeni (botanică), cereale (semințe),
struguri proaspeți, arpacaș pentru păsări, alune
de pădure, hamei, boabe de ienupăr, praz, lămâi,
linte proaspătă, salată verde proaspătă, oxid de
calciu pentru furaje, turbă pentru culcuș de animale,
preparate pentru îngrășarea animalelor, homari, vii,
languste, vii, porumb, turte de porumb pentru vite,
malț pentru preparare și distilare, compost cu paie,
miceliu de ciuperci (răsaduri), ciuperci proaspete,
midii vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline proaspete,
ceapă, legume proaspete, portocale, stridii, vii, arbori
de palmieri, frunze de palmier, făină de arahide
pentru animale, arahide (fructe), mazăre, proaspătă,
ardei (plantă), hârtie abrazivă (litieră) pentru animale
de companie, semințe de plante, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi proaspeți, păsări de curte vii, rubarba, făină de
orez pentru furaje, orez neprelucrat, rădăcini pentru
hrană, tufe de trandafiri, sare pentru vite, castraveți
de mare vii, răsaduri, susan, arbuști, ouă de viermi
de mătase, viermi de mătase, gazon, dovlecei, paie
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M 2012 00502 121003 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de

(furaje), nutreț fortifiant pentru animale, trestie de
zahar, cherestea neprelucrată, trunchiuri de copaci,
trufe proaspete, plante de viță de vie, ierburi pentru
consumul uman sau animal, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea pastei de lemn, coroane de flori
naturale, drojdie pentru consumul animalelor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, vânzare en
gros şi en detail a cărnii şi a produselor din carne.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrare de bunuri, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
închirieri de spații de cazare temporară, rezervări de
cazare temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de bar, îmbarcare pentru animale, rezervări pensiuni,
pensiuni, închiriere de construcții transportabile,
cafenele, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), furnizare de facilități de camping, cantine,
catering de alimente și băuturi, închiriere aparate de
gătit, grădinițe (creșe), case de vacanță, rezervare la
hotel, hoteluri, moteluri, închiriere de scaune, mese,
fețe de masă, sticlărie, închiriere de săli de ședințe,
închiriere de locuințe pentru cazare temporară,
închiriere de corturi, restaurante, cămine de bătrâni,
snack-baruri, case turistice.
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computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, distracții, dresajul animalelor,
organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea concertelor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea și
susținerea seminarilor (instruire), organizarea
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concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea cărților, servicii de caligrafie, servicii
de camping (amuzament), furnizarea instalațiilor
de casino, jocuri de noroc, închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea competițiilor
sportive, susținerea antramentelor de fitness,
cursuri de corespondență, servicii de disk jockey,
servicii de discotecă, închirierea echipamentului
de scufundări, dublări, editare de casete video,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing, servicii de amuzament,
informații despre posibilități de amuzament,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, consiliere vocaționaiă (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de instruire,
servicii de structurare, altele decât pentru, scop
publicitar, biblioteci, prezentarea reprezentațiilor în
direct, operarea loteriilor, microfilmate, modelare
pentru artiști, închirierea de proiectoare și accesorii
de film, studiouri de film, furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziți), servicii de compoziții
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
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reporterii de știri, cluburi de noapte, grădinițe, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
petrecerilor (distracții), servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea facilităților sportive, publicarea cărților și
jurnalelor electronice online, închirierea aparatelor
de radio și televiziune, amuzament radio, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepția vehiculelor, închirierea
terenurilor de sport, închirierea stadioanelor,
închirierea decorurilor, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, internat școlar,
servicii de scenografie, închirierea de decoruri,
interpretarea limbajului semnelor, servicii de tabere
sportive, subtitrare, predare în învățământ, programe
de televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere, meditație,

1155



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

producția de casete video, înregistrare video,
reconsiliere vocațională, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii asigurate de grădinile
zoologice.

M 2012 00503 121004 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
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de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, distracții, dresajul animalelor,
organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea concertelor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea și
susținerea seminarilor (instruire), organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea cărților, servicii de caligrafie, servicii
de camping (amuzament), furnizarea instalațiilor
de casino, jocuri de noroc, închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea competițiilor
sportive, susținerea antramentelor de fitness,
cursuri de corespondență, servicii de disk jockey,
servicii de discotecă, închirierea echipamentului
de scufundări, dublări, editare de casete video,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing, servicii de amuzament,
informații despre posibilități de amuzament,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
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echipamentelor de jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, consiliere vocaționaiă (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de instruire,
servicii de structurare, altele decât pentru, scop
publicitar, biblioteci, prezentarea reprezentațiilor în
direct, operarea loteriilor, microfilmate, modelare
pentru artiști, închirierea de proiectoare și accesorii
de film, studiouri de film, furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziți), servicii de compoziții
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
reporterii de știri, cluburi de noapte, grădinițe, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
petrecerilor (distracții), servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea facilităților sportive, publicarea cărților și
jurnalelor electronice online, închirierea aparatelor
de radio și televiziune, amuzament radio, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepția vehiculelor, închirierea
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terenurilor de sport, închirierea stadioanelor,
închirierea decorurilor, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, internat școlar,
servicii de scenografie, închirierea de decoruri,
interpretarea limbajului semnelor, servicii de tabere
sportive, subtitrare, predare în învățământ, programe
de televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere, meditație,
producția de casete video, înregistrare video,
reconsiliere vocațională, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii asigurate de grădinile
zoologice.

M 2012 00505 121006 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
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închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, distracții, dresajul animalelor,
organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea concertelor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea și
susținerea seminarilor (instruire), organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea cărților, servicii de caligrafie, servicii
de camping (amuzament), furnizarea instalațiilor
de casino, jocuri de noroc, închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea competițiilor
sportive, susținerea antramentelor de fitness,
cursuri de corespondență, servicii de disk jockey,
servicii de discotecă, închirierea echipamentului

1160



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de scufundări, dublări, editare de casete video,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing, servicii de amuzament,
informații despre posibilități de amuzament,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, consiliere vocaționaiă (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de instruire,
servicii de structurare, altele decât pentru, scop
publicitar, biblioteci, prezentarea reprezentațiilor în
direct, operarea loteriilor, microfilmate, modelare
pentru artiști, închirierea de proiectoare și accesorii
de film, studiouri de film, furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziți), servicii de compoziții
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
reporterii de știri, cluburi de noapte, grădinițe, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
petrecerilor (distracții), servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea facilităților sportive, publicarea cărților și
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jurnalelor electronice online, închirierea aparatelor
de radio și televiziune, amuzament radio, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepția vehiculelor, închirierea
terenurilor de sport, închirierea stadioanelor,
închirierea decorurilor, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, internat școlar,
servicii de scenografie, închirierea de decoruri,
interpretarea limbajului semnelor, servicii de tabere
sportive, subtitrare, predare în învățământ, programe
de televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere, meditație,
producția de casete video, înregistrare video,
reconsiliere vocațională, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii asigurate de grădinile
zoologice.

M 2012 00511 121011 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
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imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Divertisment, activităţi sportive şi culturale.

M 2012 00512 121012 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
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facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, distracții, dresajul animalelor,
organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea concertelor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea și
susținerea seminarilor (instruire), organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea cărților, servicii de caligrafie, servicii
de camping (amuzament), furnizarea instalațiilor
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de casino, jocuri de noroc, închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea competițiilor
sportive, susținerea antramentelor de fitness,
cursuri de corespondență, servicii de disk jockey,
servicii de discotecă, închirierea echipamentului
de scufundări, dublări, editare de casete video,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing, servicii de amuzament,
informații despre posibilități de amuzament,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, consiliere vocaționaiă (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de instruire,
servicii de structurare, altele decât pentru, scop
publicitar, biblioteci, prezentarea reprezentațiilor în
direct, operarea loteriilor, microfilmate, modelare
pentru artiști, închirierea de proiectoare și accesorii
de film, studiouri de film, furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziți), servicii de compoziții
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
reporterii de știri, cluburi de noapte, grădinițe, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
petrecerilor (distracții), servicii ale instructorilor
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personali (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea facilităților sportive, publicarea cărților și
jurnalelor electronice online, închirierea aparatelor
de radio și televiziune, amuzament radio, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepția vehiculelor, închirierea
terenurilor de sport, închirierea stadioanelor,
închirierea decorurilor, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, internat școlar,
servicii de scenografie, închirierea de decoruri,
interpretarea limbajului semnelor, servicii de tabere
sportive, subtitrare, predare în învățământ, programe
de televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere, meditație,
producția de casete video, înregistrare video,
reconsiliere vocațională, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii asigurate de grădinile
zoologice.
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M 2012 00608 121013 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), parcuri
de amuzament, distracții, dresajul animalelor,
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organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea concertelor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarilor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea și
susținerea seminarilor (instruire), organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea cărților, servicii de caligrafie, servicii
de camping (amuzament), furnizarea instalațiilor
de casino, jocuri de noroc, închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau educație),
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea competițiilor
sportive, susținerea antramentelor de fitness,
cursuri de corespondență, servicii de disk jockey,
servicii de discotecă, închirierea echipamentului
de scufundări, dublări, editare de casete video,
informații referitoare la educație, educație religioasă,
examinări educaționale, servicii educaționale, servicii
de desktop publishing, servicii de amuzament,
informații despre posibilități de amuzament,
organizarea expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, consiliere vocaționaiă (consiliere educațională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitnes), servicii de instruire,
servicii de structurare, altele decât pentru, scop
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publicitar, biblioteci, prezentarea reprezentațiilor în
direct, operarea loteriilor, microfilmate, modelare
pentru artiști, închirierea de proiectoare și accesorii
de film, studiouri de film, furnizarea serviciilor de
muzee (prezentări, expoziți), servicii de compoziții
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
reporterii de știri, cluburi de noapte, grădinițe, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
petrecerilor (distracții), servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea facilităților sportive, publicarea cărților și
jurnalelor electronice online, închirierea aparatelor
de radio și televiziune, amuzament radio, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închierea de decoruri, închirierea de
înregistrări de sunete, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepția vehiculelor, închirierea
terenurilor de sport, închirierea stadioanelor,
închirierea decorurilor, închirierea terenurilor de
tenis, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, internat școlar,
servicii de scenografie, închirierea de decoruri,
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interpretarea limbajului semnelor, servicii de tabere
sportive, subtitrare, predare în învățământ, programe
de televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere, meditație,
producția de casete video, înregistrare video,
reconsiliere vocațională, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii asigurate de grădinile
zoologice.

M 2013 00415 124800 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, ambalarea şi depozitare marfuri -
distribuţie, organizare 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 
serviciide cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea,  servicii de analiză şi de cercetare 
industrială, creareaşi dezvoltarea calculatoarelor 
şi a programelor decalculator.
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M 2013 01124 125186 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, organizare 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 2013 01643 139185 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, ștampile cu adresă, plăci
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cu adresă pentru mașinile de adresare, mașini de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
aritmetice / tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bavete din hârtie,
schițe / planuri, materiale de legătorie, aparate și
mașini de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru pictură,
hârtie carbon, carton, tuburi din carton, carduri /
cartele, carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage,
clipsuri de birou /capse de birou, pânză pentru
legatul cărților / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, culegare, pungi
conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie, coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri de
credit, neelectrice, protecții de birou, dosare pentru
documente(papetărie), laminatoare de documente
pentru birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
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șabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), ace pentru gravură, gravuri
obținute prin acvaforte, pânze de legătorie, prosoape
din hârtie pentru față, figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâché
(pasta), dosare (rechizite de birou), 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, mașini de
francat pentru utilizare la birou / aparate mecanice
de timbrat pentru utilizare la birou, florare, regale cu
litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărți geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), bandă de
hârtie gumată (papetărie), țesături gumate pentru
papetărie, gume (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, dispozitive de etichetare manuale,
șervețele din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele
de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie sau
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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) /ghiduri (manuale),
stilouri de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, materiale de modelaj, pastă de modelaj,
clipsuri pentru bani, mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artiști), aparate pentru montarea fotografiilor,
felicitări muzicale, 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, hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă,
aparate de biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și
carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor
de calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de scrisori),
filtre din hârtie pentru cafea, funde de hârtie, agrafe
pentru hârtie, hârtii Xuan pentru pictură și caligrafie,
prespapieruri, papier mâché (pastă de hârtie), hârtie
pergament, suporturi pentru pașapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /cutii pentru
stilouri, materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine de
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creion, suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip Jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, 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, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravuri), prospecte, role pentru mașinile
de scris, ștampile de sigilare, ceară de sigilare,
mașini de sigilare pentru birou, sigilii cu pecete,
sigilii (ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, șabloane pentru croitorie, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de firme
din hârtie sau carton, folie de argint, condeie de
ardezie, bobine pentru panglicile de cerneală, linii
pentru desen, echere pentru desen, 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, steatite (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

1175



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
fețe de masă din hârtie, protecții pentru masă din
hârtie, agățători pentru fișele de cartotecă, materiale
didactice (cu excepția aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie
de toaletă/ hârtie igienică, prosoape din hârtie,
șabloane de copiere, hârtie de calc, pânză de calc,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii de transfer
(decalcomanii) /decalcomanii, hârtii transparente
(papetărie), tăvi pentru sortarea și numărarea banilor,
caractere (numere și litere) /litere (caractere), panglici
pentru mașina de scris, taste pentru mașina de scris,
mașini de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat, hârtie
cerată, panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat, materiale de scris, hârtie de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), truse cu instrumente
de scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
42 - Servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
serviciile din clasa 35.

M 2013 02976 131555 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.
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39 - Transport, ambalare şi depozitare marfuri -
distribuţie, organizare 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 2013 03122 128918 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, ienibahar, pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, anason, preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf de copt,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit) /
bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă alimentară),
făină de orz, făină de fasole, oțet din bere, agenți de
legare pentru înghețată (gheață comestibilă), biscuiți/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri,
chifle dulci, pudră de tort, cocă de tort / aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
zahar candel cristalizat, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu țelină, preparate
din cereale, gustări pe bază de cereale, sandvișuri
cu brânză (sandvișuri), cicoare (substituent pentru
cafea), chipsuri (produse din cereale), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
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băuturi pe bază de ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), 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, condiment, 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, fermenți pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
fondante (produse de cofetărie), arome alimentare,
altele decât uleiurile esențiale, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
(condiment), turtă dulce, glucoză pentru uz culinary,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș (griș), biscuiți
sărați și uscați (crackers), cremă de tartar de uz
culinar, orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), sosuri pentru salată, esențe pentru
produsele alimentare, cu excepția esențelor eterice
și a uleiurilor esențiale, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru uz culinary,
sirop auriu, șroturi pentru consum uman, halva,
glazură pentru șuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy, făină din boabe de porumb uscate
și tratate, miere, orz decorticate, ovăz decorticate,
înghețată, gheață, naturala sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, ceai cu gheață, gheață
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, ketchup
(sos), ferment, semințe de in pentru uz culinar, lemn
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dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse de
cofetărie) / pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons (produse de patiserie), biscuiți cu malt,
extract de malț alimentar, malț pentru consum uman,
maltoză.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de scaune,
mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de ședințe, servicii de
motel, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile.

M 2013 03231 126962 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 mărfuri -
distribuţie, organizare de călătorii.
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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 de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2013 03285 130840 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,
pastă de ardei conservată (ajvar), albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginați pentru uz culinar, migdale, măcinate, aloe
vera preparată pentru consum uman, anșoa, măduvă
de animale alimentară, piure de mere, bacon, fasole,
conservată, cuiburi de păsări comestibile, caltaboș
cu sânge / cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură /
bulion, concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
unt, cremă de unt, caviar, mezeluri, brânză, scoici (nu
vii) unt de cacao alimentar, unt de nucă de cocos,
nucă de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, compot de
merișoare (sos), raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe cristalizate/
fructe glazurate, lapte bătut, curmale, ouă, amestecuri
cu conținut de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanțe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de pește, pește, nu viu,
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pește, conservat, pește, la conserve, hrană pentru
pești pentru consum uman, spumă de pește, icre de
pește, preparate, produse alimentare pe bază de
pește, fructe, conservate, fructe, înăbușite, 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, vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină,
castraveciori, gem de ghimbir, șuncă, heringi, humus
(pastă de năut), gelatină alimentară, gemuri, jeleuri
alimentare, chefir (băutură din lapte), kimchi (alimente
vegetale fermentate), lapte de iapă fermentat/
cumâs (băutură din lapte), untură alimentară, alge
de mare, conservate, lecitină pentru uz culinary,
linte, conservată, ulei alimentar din semințe de in,
pate de ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
chipsuri de cartofi cu conținut scăzut de grăsimi,
ulei de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conserve, lapte, băuturi din
lapte, cu conținut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte și fructe (milk shake), fermenți
din lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, nuci, preparate,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei
din sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, păsări de
curte, nu vii, pudră de ouă, creveți, nu vii, stafide, ulei
de rapiță alimentar, cheag, somon, cărnuri sărate,
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pește sărat, sardine, varză murată, cârnați, cârnați
în aluat, castraveți de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, semințe, preparate, ulei de
susan alimentar, moluște, nu vii, creveți, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia (înlocuitor de lapte), languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, tahini (pasta
de susan), tofu, piure de tomate, suc de tomate
pentru gătit, burtă, trufe, conservate, ton, preparate
pentru supa vegetală, sucuri vegetale pentru gătit,
salate vegetale, spume vegetale, legume, conservate,
legume, gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frișcă, albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile / contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, 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
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afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, servicii de 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,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, 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 expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
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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 administrative pentru
relocarea afacerilor, 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, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații pentru alții, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, pregătirea
documentației fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, servicii de vanzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
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de cafenea, servicii de buffet, furnizarea de facilități
pentru camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de (locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile.

M 2013 03286 130841 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, givar (ardei conservati), albumină
pentru uz culinar, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anșoa, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, bacon, fasole,
conservată, cuiburi de păsări comestibile, caltaboș
cu sânge / cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură /
bulion, concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
unt, cremă de unt, caviar, mezeluri, brânză, scoici (nu
vii), unt de cacao alimentar, unt de nucă de cocos,
nucă de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, crochete,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile de
pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase pentru
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fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de pește,
pește, nu viu, pește, conservat, pește, la conserve,
hrană pentru pești pentru consum uman, spumă de
pește, produse alimentare pe bază de pește, fructe,
conservate, fructe, înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă
de fructe, salate de fructe, coajă de fructe, gustări pe
bază de fructe, fructe congelate, fructe, la conserve,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină, șuncă,
heringi, humus (pastă de năut), gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir (băutură din lapte),
kimchi (alimente vegetale fermentate), untură, alge
de mare, conservate, lecitină pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din semințe de in, pate
de ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri
de cartofi cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de
porumb alimentar, mărgărină, marmeladă, carne,
piftie din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conserve, ciuperci, conservate, midii, nu
vii, lichior de ouă non-alcoolic, nuci, preparate,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, păsări de curte,
nu vii, pudră de ouă, creveți, nu vii, stafide, ulei de
rapiță alimentar, cheag, somon, cărnuri sărate, pește
sărat, sardine, cârnați, cârnați în aluat, castraveți de
mare, nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
semințe, preparate, ulei de susan alimentar, moluște,
nu vii, creveți, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, ouă de melci pentru
consum, preparate pentru supă, supe, boabe de soia,
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conservate, alimentare, lapte de soia (înlocuitor de
lapte), languste, nu vii, seu alimentar, ulei alimentar
de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui,
preparate, tahini (pasta de semințe de susan), tofu,
burtă, trufe, conservate, ton, preparate pentru supa
vegetală, sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
spume vegetale, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuș de
ou, iaurt, gălbenuș de ou.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile / contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, 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 sportivi, 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 (magazin de
consiliere consumatori), administrare comercială
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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, prognoze
economice, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, 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 expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale, 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 amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul
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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, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de buffet, furnizarea de facilități
pentru camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de (locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
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servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile.

M 2013 06880 130946 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă, paste făinoase,
plante aromatice (condimente), sosuri (condimente),
hamburgeri cu brânză (sandvișuri), sandvișuri,
pizza, paste făinoase alimentare, biscuiți / fursecuri,
caramele (dulciuri) / caramele (bomboane), preparate
din cereale, gustări pe bază de cereale, chipsuri
(produse din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, produse de cofetărie / produse de
cofetărie cu zahar, fulgi de porumb, biscuiți sărați și
uscați (crackers), fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru șuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, înghețată, dropsuri (produse de
cofetărie) / pastile (produse de cofetărie), macarons,
marțipan, alimente preparate pe bază de tăiței, arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, batoane de
cereale bogate în proteine, biscuiți, biscuiți crocanți,
bomboane, bomboane de mestecat, brioșe, budinci,
produse din cacao, cafea, caramele (dulciuri), ceai,
cereale pentru alimente de consum uman, chifle,
chutneys (condimente), agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, musli, făină
de muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, paste
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alimentare făinoase, produse de patiserie, piper,
boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza, floricele de
porumb, făină de cartofi, pudre pentru fabricarea
înghețatei, praline, propolis / clei de albine, budinci,
ravioli, orez, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, pesmeți, șofran (asezonare), sago, produse
de asezonare, griș, sorbeturi (înghețate)/șerbeturi
(înghețate), sos de soia, spaghete, mirodenii, zahăr,
sushi, dulciuri, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
sos de roșii, pâine nedospită, cafea neprăjită,
oțet, vafe belgiene, făină de grâu, drojdie, iaurt
înghețat (produse de cofetărie înghețate), rulouri
de primăvară (produse de patiserie), preparate
aromatice alimentare, făină de cartofi, șerbeturi
(înghețată), înghețată de iaurt (înghețate), înghețată
pe băț, înghețate tip sorbet, cafea, băuturi pe bază de
cafea, bomboane (dulciuri), dulciuri pentru decorarea
pomului de Crăciun, înghețată de iaurt (înghețate),
ciocolată, marțipan, gofre, băuturi din ciocolată cu
lapte, prăjituri, sirop auriu, praline, ciocolată de băut,
turte din orez, pricomigdale (produse de patiserie),
prăjiturici uscate (produse de patiserie), preparate
aromatice alimentare, făină de cartofi alimentară,
aluat, gheață comestibilă, drojdie, dulciuri, făină
de grâu, floricele de porumb, produse pentru a
stabiliza frișca, fulgi de cereale uscate, glazură de
tort (glazurare), gumă de mestecat, ketchup (sos),
macaroane, mălai, miere, produse de cofetărie pe
bază de migdale, pesmet, pizza, plăcinte, plăcintă
cu carne, prăjituri, praline, propolis, sos de roșii,
spaghete, spume de desert (dulciuri), tăiței, tarte,
torturi, vanilie (aromă), zarzavaturi conservate
(condimentare).
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32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
kvass (băutură nealcoolică), must de malț, băuturi
nealcoolice.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive,
băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri și
spirtoase), băuturi distilate, esențe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool din
orez, rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin.
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri, 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, hârtie pentru
țigări, țigări care conțin substituenți de tutun, nu
pentru scopuri medicale, țigări, cigarillos, trabucuri,
țigări electronice, pietre pentru aprindere, recipiente
cu gaz pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise, brichete pentru fumători,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri,
muștiucuri pentru suporturile de țigări, instrumente
de curățat pipele de tutun, rafturi/suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizaț, cutii pentru tutunul de prizat,
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scuipători pențru utilizatorii de tutun, muștiucuri din
chihlimbar pentru suporturile de trabucuri și țigări,
tutun, pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 29, 32, 33, 34 (cu
excepția 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, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de bere pe bază
de abonament, organizare de târguri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții comerciale
sau publicitare, 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, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, prezentarea
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produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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, prezentare de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, ambalarea produselor,
împachetare și ambalare de bunuri, livrarea de
mărfuri, servicii de depozitare, depozitare de bunuri,
informații în domeniul depozitării, închiriere de
depozite, închiriere de congelatoare, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
închirierea de mașini, transportul cu mașina, parcarea
de mașini, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poștală, însoțirea turiștilor, livrarea de
flori, transportul de mărfuri, închirierea de garaje,
transportul protejat al bunurilor de valoare, tractarea,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete, transportul
de pasageri, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informații cu privire
la serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, servicii de transport pentru tururile de
vizitare a obiectivelor turistice, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările turistice,
informații despre transport, logistica transporturilor,
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transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de vehicule,
închirierea de depozite, rezervarea locurilor de
călătorie, servicii de îmbuteliere, transportul cu
mașina.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, informații în materie de recreere,
informații în materie de divertisment, servicii de
disk jockey, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și susținerea
de conferințe, organizare de competiții (educație
sau divertisment), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), publicare online de cărți și reviste
electronice, furnizare online de publicații electronice,
nedescărcabile.
43 - Restaurante şi cazare temporară.

M 2013 06985 131786 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 29, 30, 31 (cu
excepția 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, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea de
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cutii de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, prezentare
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare.
39 - Transport, organizare de călătorii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment.
43 - Restaurante şi cazare temporară.

M 2013 07063 129545 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07064 129546 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07065 129547 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07066 129548 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07067 129549 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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Registrul Mărcilor

telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07068 129550 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07069 129551 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07070 129552 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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Registrul Mărcilor

telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07071 129553 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07074 129556 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07075 129557 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07076 129558 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07077 129559 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07134 129560 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de

1209



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07135 129561 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07136 129562 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07137 129563 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.
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M 2013 07138 129564 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07139 129565 35 - Publicitate.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisia de
televiziune prin cablu, transmisii de televiziune,
comunicații cu tefonul mobil, furnizarea camerelor
de chat pe internet, comunicarea cu terminale de
computere, comunicații prin rețele de fibră optică,
transmisia asistată de computer a mesajelor și
imaginilor, servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicații), poștă electronică, transmisie prin
facsimil, transmiterea de felicitări online, informații
despre telecomunicații, transmiterea mesajelor,
agenții de știri, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică), furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea conexiunii
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului la rețelele globale de computere,
transmisie radio, închirierea aparatelor de fascimil,
închirierea aparatelor de transmisie a mesajelor,
închirierea modemurilor, închirierea echipamentelor
de telecommunicații, închirierea telefoanelor,
transmisie prin satelit, furnizarea canalelor de
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telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, comunicații prin telegrame,
servicii de telegraf, comunicații prin telefon, servicii
de telefonie, servicii de telex, transmisia de fișiere
digitale, transmiterea mesajelor și imaginilor asistată
de calculator, transmisia telegramelor, servicii de
poștă vocală, servicii de transfer, transmisie wireless.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate acestea în special prin intermediul
programelor de televiziune.

M 2013 07683 129503 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de cumpărare
și vânzare de bunuri imobiliare, servicii de
cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii,
regruparea în avantajul terților a caselor, vilelor
și apartamentelor (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare, imobiliare,
 administrare de clădiri cu apartamente,gestiune 
financiară, managementul proprietăților imobiliare, 
activități de broker cu proprietăți imobiliare,estimări 
de proprietăți imobiliare, brokeraj deasigurări.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri, dezinfectare,
curățarea clădirilor (interior), curățare de clădiri
(suprafață exterioară), lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), informații în domeniul construcțiilor,
închiriere de echipament de construcții.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la reţelele globale de calculatoare, furnizarea
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accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
servicii de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, ambalarea produselor,
livrarea de mărfuri, servicii de depozitare, informații
în domeniul depozitării, închirieri de containere
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de depozitare, închiriere de depozite, închiriere
de containere pentru depozitare, închiriere de
congelatoare, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, închirierea de mașini,
transportul cu mașina, parcarea de mașini, livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă poștală,
însoțirea turiștilor, livrarea de flori, transportul de
mărfuri, închirierea de garaje, tractarea, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, transportul de pasageri,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, închirierea containerelor de depozitare,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice (turism), rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informații despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări de
călătorie, descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, transportul cu
mașina.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, Rezervare de locuri la
spectacole, organizare și susținere de seminarii,
organizarea și susținerea de congrese, organizarea
și susținerea de conferințe, organizarea și susținerea
de concerte, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile, organizare și susținere
de conferințe, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea și conducerea
de workshop-uri, publicare de cărți, planificarea de
recepții (divertisment), organizarea și conducerea
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M 2013 07906 129713 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi, adezivi pentru industrie.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse

de seminarii, prezentare de spectacole în direct,
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii de
club (divertisment sau educație), organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), realizare de
expoziții cu scopuri educative sau culturale, producție
de filme, altele decât filmele publicitare, publicare
de reviste electronice și jurnale online, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile, servicii
educative, servicii furnizate de grădinițe, organizare
de competiții (educație sau divertisment).
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, controlul calității.
43 - Restaurante şi cazare temporară, servicii de
unități de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
pensiune, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
restaurante cu autoservire.
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în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import și export.
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.

M 2013 08209 131726 25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, saboți (încălțăminte),
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
articole de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
pentru ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, din neopren, articole pentru acoperirea
capului, costume de baie, halate de baie, bandane
(fulare), bentițe (îmbrăcăminte), batiste de buzunar,
bavete, nu din hârtie, bentițe de protecție pentru
urechi (îmbrăcăminte), berete, body-uri (lenjerie de
corp), bonete, botine, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare), căști de înot, chiloți, ciorapi, ciorapi
antiperspiranți, colanți, lenjerie de corp, corsete
(articole de îmbrăcăminte), combinezoane (lenjerie
de corp), echipament de gimnastică, egări (pantaloni),
egări (jambiere), flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
glugi (haine), jachete (îmbrăcăminte), jachete din
tricot (îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie de corp
antiperspirantă, mănuși (îmbrăcăminte), pijamale,
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șosete, șosete cu călcâi întărit, tricouri, uniforme,
viziere de soare (articole care servesc la acoperirea
capului), viziere (articole de îmbrăcăminte).
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, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul, jocuri
de table, mingi pentru jocuri, mănuși de baseball,
mănuși de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoței pentru pomul de Crăciun, margini elastice
pentru masa de biliard, bile de biliard, instrumente
de marcare pentru biliard, tacuri de biliard, vârfuri
pentru tacurile de biliard, mese de biliard, carduri
de bingo, camere de mingi pentru jocuri, jocuri
pe tablă, sănii bob, aparate și mașini de bowling,
arcuri pentru tragere, blocuri de construcție (jucării),
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măști de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, jocuri de șah, table
de șah, jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
Crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice Crăciunului (noutăți pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de Crăciun, mese de biliard
acționate cu fise, confeti, truse de magie, numărători
(discuri) pentru jocuri, coșuri de prins pește (capcane
de pescuit), genți de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, discuri pentru sporturi, păpuși, biberoane
pentru păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
domino, table de dame, dame (jocuri), protecții pentru
cot (articole sportive), ținte electronice, carusele
pentru parcurile de distracții, arme pentru scrimă,
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măști de scrimă, mănuși speciale pentru scrimă,
labe de înot / mănuși de înot (înotătoare), discuri
zburătoare (jucării), mese de fotbal, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuși
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu sau fără
roti, mănuși de golf, corzi pentru rachete, aparate
de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru plăcile
de windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere pentru
vânătoare, patine de gheață, patine cu rotile în linie,
puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru zmeie,
zmeie, protecții pentru genunchi (articole sportive),
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, suspensoare
de sport pentru bărbați (articole sportive), plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de Crăciun,
cu excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor
de cofetărie, pachinko, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniție pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate, capse
cu percuție (jucării), aparate pentru exerciții fizice,
piñatas, baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă,
cărți de joc, jucării de plus, prăjini pentru sărituri cu
prăjina, jocuri portabile cu ecrane cu cristale lichide,
căptușeli de protecție (părți din costumele de sport),
saci de box, păpuși marionete, quoits, rachete / bâte
pentru jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
vehicule de jucărie cu telecomandă, jocuri cu inele,
căluți balansoar, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, roți de ruletă,
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plăci cu velă pentru windsurf, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie,
apărători de tibie (articole sportive), fluturași (de
badminton), skateboard-uri, legături pentru schiuri,
schiuri, suspensoare de sport pentru bărbați (articole
sportive), clopoței pentru pomul de Crăciun, suporturi
pentru pomi de Crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, cu excepția articolelor de iluminat
și a produselor de cofetărie, pomi de Crăciun
din materiale sintetice, beteală (garnituri pentru
îmbrăcăminte), suport pentru pomul de Crăciun,
suporturi de lumânări pentru brazi de Crăciun, popice,
popice (jocuri), praștii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (mașini de
jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete
de zapadă, bule de săpun (jucării), protecții pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi (jucării),
trambuline (articole sportive), blocuri de start pentru
sporturi, biciclete staționare de antrenament, corzi
pentru rachete, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf, piscine
(articole de joacă), plăci de înot, centuri de înot, veste
de înot, leagăne, mese de tenis de masa, ținte pentru
tragere, ursuleți de plus, plase de tenis, tunuri pentru
mingile de tenis, măști de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuțuri, mașini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, trambuline, bastoane de învârtit, mașini
pentru jocuri video, aripioare de înot, schiuri de apă,
curele pentru ridicarea greutăților (articole sportive).
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terților a produselor din clasele 25, 28 (cu
excepția transportului lor) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de comerț cu amănuntul în magazine
de covoare, organizare de târguri comerciale
sau în scopuri publicitare, organizare de expoziții
comerciale sau în scopuri publicitare, compilarea
de informații furnizate online dintr-o bază de date
computerizată, servicii de comerț electronic, și
anume furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
închirierea de materiale publicitare, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, organizare de
prezentări de modă în scop comercial, furnizare de
informații comerciale și consiliere consumatorilor în
alegerea bunurilor și serviciilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori (magazin de consiliere
consumatori), procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, compilarea de informații în baze de date
computerizate, demonstrații cu produse, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), prezentarea
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produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de material
publicitar, promovarea vânzărilor pentru terți.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenție de presă, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
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41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de competiții de sporturi,
închirierea de echipament pentru sport (cu excepția
vehiculelor), rezervare de locuri pentru spectacole,
organizare de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, cronometrarea
manifestărilor sportive, furnizare de facilități sportive,
rezervare de locuri pentru spectacole, furnizare online
de publicații electronice care nu pot fi descărcate,
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
de cluburi de noapte, organizare și susținere de
congrese, organizare și susținere de seminarii,
organizare de expoziții educaționale sau culturale,
organizare și susținere de conferințe, organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), organizare
de expoziții în scopuri educative sau culturale,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
publicare de cărți și periodice electronice online,
servicii educaționale, servicii furnizate de grădinițe,
organizare de competiții (educație sau divertisment).

M 2013 08712 139175 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea de seminarii,
predare/servicii educaționale/servicii de instruire.

M 2013 08713 139176 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenție de publicitate, producția de clipuri
publicitare, ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, oferirea de informații în domeniul afacerilor,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
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facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, marketing,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale sau publicitare, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de personal,
testare psihologică în vederea selectării de personal.

M 2013 09231 130945 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate/ținerea evidenței contabile, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
privind organizarea afacerii, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii de consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, compilarea informațiilor în baze de
date computerizate, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul fișierelor computerizate, publicarea
textelor publicitare, agenții de publicitate, închirierea
de material publicitare, scrierea textelor publicitare,
închirierea spațiilor publicitare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de calculator,
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comunicații prin rețelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
agenții de presă, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizare online de publicații electronice
care nu pot fi descărcate, servicii educaționale,
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), organizare
și susținere de seminarii, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizare și
susținere de conferințe, organizare și susținere de

1227



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

seminarii, organizare și susținere de simpozioane,
organizare și susținere de congrese, publicare online
de cărți și reviste electronice, furnizare online de
publicații electronice, nedescărcabile.
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, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de software
pentru calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format electronic,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor de
calculator, inginerie, găzduirea site-urilor (site-uri
web), proiectare industrială, consultanță în domeniul
tehnologiei informației (IT), instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, cercetare în domeniul fizicii, controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, testarea materialelor,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
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închirierea serverelor web, consultanță în proiectarea
site-urilor web.

M 2014 00811 131554 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportiveşi culturale, servicii de entertainment, servicii 
de informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii stiiţifice şi tehnologice, precum şi
serviciide cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

M 2014 00812 131553 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
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calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii stiitifice şi tehnologice, precum şi
serviciide cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

M 2014 00836 131373 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, evidență contabilă, organizarea
de expoziții în scop comercial sau publicitar,
organizarea de târguri în scop comercial sau
publicitar, consultanță profesională în afaceri,
consultanță privind organizarea afacerii, consultanță
privind eficiența afacerilor.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmiterea de faxuri, închirierea de telefoane
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inteligente, închirierea aparatelor fax, furnizarea de
informaţii in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea
de camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
servicii de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor.

M 2014 00902 132233 37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/ impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, închirierea de buldozere, întreţinerea
şi repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), inchirierea echipamentelor de
constructii, furnizarea de informatii privind constructia,
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consultanta in constructii, inchirierea macaralelor
(echipamente de constructii), demolarea cladirilor,
instalare de utilitati pe santiere de constructii,
incarcarea masinilor electrice, inchirierea masinilor
de spalat vesela, dezinfectare, inchirierea pompelor
de drenaj, forarea de puturi, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, inchirierea excavatoarelor, intretinerea
blanurilor, curatare si reparare, intretinerea mobilei,
restaurarea mobilei, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea, întreţinerea şi
repararea componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea uşilor şi ferestrelor, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele electrice,
instalarea echipamentelor de bucătărie, ascuţirea
cuţitelor, montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, 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, întreţinerea şi construcţia conductelor,
tencuiri, presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire
cu piatră ponce, servicii de exploatare in cariera,
recositorire, furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea
şi repararea seifurilor, sablare, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, echilibrarea anvelopelor, tapiţare,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor, statii
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de distributie a carburantilor pentru vehicule
(realimentare si intretinere), intretinerea vehiculelor,
curatarea vehiculelor, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), spălare.

M 2014 01163 131224 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, computerizare în nori, închirierea de
calculatoare, programare computerizată, 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, consultanţă în proiectarea
şi dezvoltarea componentelor hardware, consultanţă
în domeniul economisirii energiei, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format electronic
conversia datelor şi a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor de
calculator, stocarea electronică a datelor, inginerie,
design de arte grafice, analiza scrisului de mana
(grafologie), gazduirea site-urilor (site-uri web),
proiectare industriala, consultanta in domeniul
tehnologiei informatiei (it), furnizarea de informatii in
legatura cu tehnologia calculatoarelor si programare
prin intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanta software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces de
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la distanţă, controlul calităţii, recuperarea datelor de
pe calculator, cercetarea si dezvoltarea de produse
noi pentru terti, furnizarea de motoare de cautare
pentru internet, gazduire pe servere, software ca
serviciu (saas), stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologica, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

M 2014 01550 132216 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive  şi culturale, servicii de entertainment, servicii
de  informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii stiitifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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M 2014 01634 132033 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, 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/lipici pentru insectele
zburătoare, bețe de afumare / pastile de afumare,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, insecticide, lipitori pentru scopuri
medicale, bulioane pentru culturi bacteriologice/
medii pentru culturi bacteriologice, cutii medicinale,
portabile, umplute, grăsime pentru mulgere, ceară
de mulaj pentru stomatologi, hârtie împotriva moliilor,
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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/soluții
pentru utilizare cu lentilele de contact, solvenți
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 (magazin de consiliere consumatori),
agenții de import și export, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de aprovizionare pentru terți,
servicii de abonament la ziar pentru terți, 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 2014 01696 131831 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,
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radiodifuzare fără fir, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiiţifice 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.

M 2014 02141 132667 25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, bandane (fulare),
halate de baie, slipuri de baie / pantaloni scurţi de
baie, costume de baie, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, cizme, chiloţi tip boxeri,
sutiene, şepci (articole pentru acoperirea capului),
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, manşoane/manşete
(îmbrăcăminte), gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri, jartiere, burtiere,
mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), şosete-tălpici, tocuri, glugi
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(îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover / rochii tip
salopetă, tricotaje (imbracaminte), egari (jambiere) /
jambiere, egari (pantaloni), mitre (palarii), curele
cu buzunar pentru bani (imbracaminte), aparatori
de urechi (imbracaminte), esarfe circulare pentru
gat/ protectii pentru gat, esarfe pentru cap, cravate,
dispozitive anti-alunecare pentru incaltaminte,
paltoane barbatesti / pardesie, palarii din hartie
(imbracaminte), jachete cu gluga (parka), pelerine,
mantale, jupe, batiste de buzunar, buzunare pentru
imbracaminte, ponchouri, pijamale, captuseli de-
a gata (piese de imbracaminte), sandale, panglici
pentru purtare, esarfe, şaluri, camasi, pantofi,
camasi cu maneca scurta, fuste, bonete (articole
pentru acoperirea capului), masti de somn, papuci,
bretele pentru sustinerea sosetelor, şosete, branturi,
talpi pentru incaltaminte, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi,
jachete captusite (imbracaminte), costume, bretele
pentru imbracaminte (suspensoare)/suspensoare,
ciorapi care absorb transpiraţia, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia / desuuri care absorb
transpiraţia, ciorapi care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu maneca scurta, colanti, pantaloni
(am.), chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, valuri
(imbracaminte), cozoroace (articole pentru acoperirea
capului), veste/jiletci, rame pentru incaltaminte,
broboade.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea.
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M 2014 02470 132782 30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unitati de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervari la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantina, inchirierea de scaune,
mese, fete de masa, sticlarie, inchirierea aparatelor
de gatit, inchirierea dozatoarelor de apa potabila,
servicii de catering care constau in furnizarea de
produse alimentare si bauturi, sculptura in alimente,
servicii de tabere de vacanta (cazare), servicii
hoteliere, inchirierea aparatelor de iluminat, altele
decat cele pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, inchirierea salilor de sedinte, servicii de
motel, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snack-bar), inchirierea de (locuinte pentru) cazare
temporara, rezervari pentru cazarea temporara,
servicii de case de vacanta (cazare), inchirierea
cladirilor transportabile.

M 2014 02629 139406 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, adezivi pentru protezele dentare,
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preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, zgărzi antiparazitare pentru
animale, culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi 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 curăţarea
lentilelor de contact, abrazivi dentari, cimenturi
dentare, lac dentar, masticuri dentare, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, deodorante, altele
decât cele pentru uz uman sau veterinar, scutece
pentru bebeluşi, plasturi pentru ochi de uz medical,
cutii de prim-ajutor, umplute, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, adezivi pentru prinderea
insectelor zburătoare, beţe 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, umplute, grăsime pentru mulgere,
împotriva moliilor, preparate împotriva moliilor,
substanţe nutritive pentru microorganisme, lubrifianţi
sexuali personali, porţelan pentru proteze dentare,
repelenţi pentru câini, cauciuc pentru uz stomatologic,
fluid seminal pentru inseminare artificială, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, soluţii pentru lentilele de contact,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule
stern pentru scopuri medicale, celule stern pentru
scopuri veterinare, implanturi chirurgicale alcătuite din
ţesuturi vii, extracte de tutun (insecticide), ţigări fără
tutun pentru scopuri medicale.
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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,
albumina pentru uz culinar, alginati pentru uz culinar,
migdale, macinate, aloe vera preparata pentru
consum uman, fiertura / bulion, concentrate de
fiertura / concentrate de bulion, crochete, cuiburi de
pasari comestibile, substante grase pentru fabricarea
grasimilor comestibile, gelatina, lecitina pentru uz
culinar, ciuperci, conservate, nuci, preparate, arahide,
preparate, pectina pentru uz culinar, polen preparat
ca produs alimentar, cheag, seminte, preparate,
seminte de floarea soarelui, preparate, viermi de
matase in stadiu de crisalida pentru consum uman,
preparate pentru supa, supe, tahini (pasta din seminte
de susan), extracte din alge de mare alimentare.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
capere, preparate pentru intarirea friscai, esente
pentru produsele alimentare, cu exceptia esentelor
eterice si a uleiurilor esentiale, agenti de ingrosare
pentru gatirea alimentelor, indulcitori naturali, amidon
alimentar, menta pentru produse de cofetarie,
sandvisuri, budinci, arome, altele decat uleiurile
esentiale, pentru bauturi, propolis / clei de albine,
sushi, aditivi pe baza de gluten pentru uz culinar.
32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comert cu amaruntul, servicii de comert cu amanuntul
online, servicii de comert cu ridicata, informare
comerciala si consiliere consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agentii de
import si export, servicii de comparare a preturilor,
servicii de aprovizionare pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru intreprinderi), aranjarea
abonamentelor la ziare pentru altii, relatii publice,
inchirierea spatiului publicitar, organizarea de expozitii
in scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de targuri in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole in scopuri promotionale.
38 - Telecomunicaţii, informaţii  despre
telecomunicaţii,  închirierea aparatelor fax, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, închirierea telefoanelor.
39 - furnizarea de publicatii electronice online,
nedescarcabile, publicare electronica de carti
si jurnale, publicare de texte, altele decat cele
publicitare, traducere, interpretare in limbajul
semnelor.
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, autentificarea lucrarilor de arta, inchirierea
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de calculatoare, conversia datelor sau documentelor
din format fizic in format electronic, digitalizarea
documentelor (scanare), design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, inchirierea de software
pentru calculatoare, inchirierea serverelor web.
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 acvacultura, inchirierea
de echipamente pentru ferme, aranjamente florale,
proiectare peisagistica, inchirierea de echipamente
medicale, prepararea retetelor de catre farmacisti,
consiliere farmaceutica, inchirierea facilitatilor
sanitare.

M 2014 02687 132480 9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, automate de vânzare
şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, abajururi
lampi, aparate de aer conditionat, aparate de ionizare
pentru tratarea aerului sau apei, aparate odorizante,
aparate pentru racirea aerului, aparate si masini
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pentru purificarea aerului, becuri, candelabre, felinare
pentru iluminat, globuri pentru lampi, instalatii de aer
conditionat, instalatii de filtrare a aerului, lampi cu arc,
radiatoare de incalzire centralizata, reflectoare pentru
lampi, reincalzitoare de aer, sterilizatoare de aer,
sticla pentru lampi, supape de aer pentru instalatiile
de incalzire cu abur, suporturi de abajur, uscatoare
cu aer (uscatoare), ventilatoare (aer conditionat),
ventilatoare (componente ale instalatiilor de aer
conditionat), ventilatoare electrice pentru uz personal.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, asistenta in
managementul afacerilor, compilarea de informatii
in baze de date computerizate, managementul
computerizat al fisierelor, compilarea statisticilor,
furnizarea de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, inchirierea spatiului publicitar,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, machetare pentru promotiile publicitare
sau de vanzari, marketing, oferirea de informatii
comerciale si consiliere pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), oferirea de informatii
de contact comerciale si de afaceri, postarea de
afise publicitare, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare,
raspandirea materialelor publicitare, 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
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mijloace electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de comert cu amanuntul, servicii
de comparare a preturilor, sistematizarea informatiilor
in baze de date computerizate, ţinerea evidentei
contabile / contabilitate, relatii publice.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.

M 2014 03101 132901 35 - Publicitate, gestiunea 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, licitaţie, ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul afacerilor,
investigaţii privind afacerile, audit, cercetare privind
afacerile, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
furnizarea de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori [magazin de consiliere pentru
consumatori], servicii de intermediere comercială,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, 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, prognoze
economice, servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, servicii de agenţie de import-export,
facturare, studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
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pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini de
birou, sondaje de opinie, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, întocmirea statelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului, recrutarea
de personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor, servicii
de achiziţii pentru terţi [achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi], testarea psihologică
pentru selectarea personalului, relaţii publice, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, închirierea
de material publicitar, închirierea maşinilor de
fotocopiere, închirierea de spaţiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de produse,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
farmaceutice, sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentaţiei
fiscale, preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor web.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, dresarea animalelor, închirierea
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echipamentelor audio, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, închirierea de
aparate cinematografice, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, închirierea echipamentului pentru
jocuri, servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
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, micro filmare, 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, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, scrierea de texte, altele decat cele publicitare,
închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
închirierea de decoruri pentru spectacole, închirierea
de echipament pentru scufundări libere, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, închirierea
de jucării, subtitrare, închirierea terenurilor de
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tenis, servicii de agenţie de bilete [divertisment],
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.

M 2014 03345 141989 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţia 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi de cercetare industrială,
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2014 03346 133365 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţia comercială, lucrări de birou, organizare
de expoziții (în scopuri comerciale sau publicitare).
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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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi de cercetare industrială,
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2014 03453 133325 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
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de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
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.

M 2014 03873 133706 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

M 2014 04208 133780 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativa a ordinelor de achizitie, agentie de
publicitate, inchirierea spatiului publicitar, inchirierea
timpului publicitar in mediile de comunicare, productia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de afise
publicitare, ţinerea evidentei contabile / contabilitate,
asistenta in managementul afacerilor, intrebari
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanta
in organizarea si managementul afacerilor,
consultanta in managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienta afacerilor, evaluari ale
afacerilor, investigatii privind afacerile, consultanta
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in organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
consultanta profesionala in afaceri, informatii in
domeniul afacerilor, managementul afacerilor cu
privire la activitatile sportive, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de constructii, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, agentie de informatii comerciale, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor
(magazine de consiliere consumatori), administrare
comerciala privind licentierea bunurilor si serviciilor
apartinand tertilor, oferirea de informatii de contact
comerciale si de afaceri, servicii de intermediere
comerciala, compilarea de informatii in baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, managementul
computerizat al fisierelor, analiza costurilor, cautare
de date in fisierele calculatorului pentru terti,
demonstratii cu produse, raspandirea materialelor
publicitare, distribuirea de esantioane, intocmirea
extraselor de cont, prognoze economice, servicii de
agentie de ocupare a fortei de munca, audit financiar,
servicii de agentie de import-export, facturare, servicii
de asezare in pagina pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promotiile publicitare sau de
vanzari, negocierea si incheierea de tranzactii
comerciale pentru terti, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terti, inchiriere de echipamente si
masini de birou, sondaje de opinie, organizarea
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de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda
in scopuri promotionale, servicii de externalizare
(asistenta de afaceri), intocmirea statelor de
plata, consultanta in domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, inchirierea masinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor in mediile de comunicare,
in scopuri de comercializare cu amanuntul, servicii
de comparare a preturilor, servicii de achizitie
pentru terti (achizitionarea de bunuri si servicii
pentru alte afaceri), testare psihologica in vederea
selectarii de personal, relatii publice, publicarea de
texte publicitare, inchirierea de material publicitar,
servicii administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de comert cu amanuntul in legatura cu
produse de brutarie, servicii de comert cu amanuntul
pentru preparatele sanitare si veterinare si pentru
proviziile medicale, promovarea vanzarilor pentru
terti, inchirierea de standuri de vanzare, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, cautarea de
sponsorizari, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicatii, pentru terti, sistematizarea
informatiilor in baze de date computerizate, pregatirea
documentatiei fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonatii
indisponibili, transcrierea comunicarilor (lucrari de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea si mentinerea datelor in
bazele de date computerizate, inchirierea automatelor
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pentru vanzarea de produse, optimizarea traficului
site-urilor web, servicii de vanzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare si farmaceutice si
pentru proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicatii prin telegrame,
comunicatii prin telefon, comunicatii prin telefoanele
celulare, comunicatii prin terminalele de calculator,
comunicatii prin retelele de fibra optica, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicatii), transmiterea de faxuri,
furnizarea de informatii in domeniul telecomunicatiilor,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
furnizarea canalelor de telecomunicatii pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicatii la o retea globala de computere,
servicii de teleconferinta, servicii telegrafice, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de telex,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-mailurilor,
transmiterea felicitarilor online, transmiterea fisierelor
digitale, furnizarea accesului utilizatorilor la retelele
globale de calculatoare, servicii de videoconferinta,
servicii de posta vocala.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educatie),
organizarea si sustinerea colocviilor, organizarea si
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sustinerea conferintelor, organizarea si sustinerea
congreselor, furnizarea de informatii in domeniul
educatie, publicarea online a cartilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii electronice,
nedescarcabile, organizarea de expozitii in scopuri
culturale sau educationale, publicarea de texte,
altele decat textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
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, cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii clinice,
computerizare în nori, 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,
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 pentru terţi,
proiectarea de decoraţiuni interioare, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor
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de calculator, stocarea electronică a datelor, audit
energetic, inginerie, găzduirea site-urilor (site-
uri web), proiectare industrială, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea de
informaţii în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, mentenanţa software-ului
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, dezvoltare de platforme
de calculatoare, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, cercetare în domeniul
protecţiei mediului, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice.
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 consiliere în materie de
sanatate.

M 2014 04417 133543 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,
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radiodifuzare fără fir, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiitifice 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.

M 2014 04642 133795 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
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de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiitifice 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.

M 2014 04722 136378 43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), 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, 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, altele decat pentru teatru sau
studiouri de televiziune, închirierea sălilor de sedințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de (locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile.

M 2014 04848 134408 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizare
de expoziții (în scopuri comerciale sau publicitare).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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M 2014 05066 135467 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,

38 - Telecomunicaţii, servicii de televiziune
prin radiodifuzare, radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fără fir, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiiţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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M 2014 05153 135656 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 calirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală

materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
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.

1259



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
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 2014 05376 134243 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive  şi culturale, servicii de entertainment, 
servicii deinformare privind divertismentul, organizare
decompetiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiiţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
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şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2014 05495 134168 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
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.

M 2014 05496 134167 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
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calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
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.

M 2014 05721 134797 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativa a ordinelor de achizitie, inchirierea
spatiului publicitar, inchirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, productia de clipuri
publicitare, postarea de afise publicitare, consultanta
in organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanta profesionala in afaceri, oferirea dei
informatii in domeniul afacerilor, furnizarea de
informatii de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agentie de informatii comerciale, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere consumatori),
administrare comerciala privind licentierea bunurilor
si serviciilor apartinand tertilor, oferirea de informatii

1262



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de contact comerciale si de afaceri, servicii de
intermediere comerciala, compilarea de informatii in
baze de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fisierelor, cautare de
date in fisierele calculatorului pentru terti, demonstratii
cu produse, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de esantioane, facturare, servicii de
asezare in pagina pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promotiile publicitare sau de vanzari,
negocierea si incheierea de tranzactii comerciale
pentru terti, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de targuri
in scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de spectacole de moda in scopuri promotionale,
servicii de externalizare (asistenta de afaceri),
prezentarea produselor in mediile de comunicare,
in scopuri de comercializare cu amanuntul, servicii
de comparare a preturilor, servicii de achizitie
pentru terti (achizitionarea de bunuri si servicii
pentru alte afaceri), relatii publice, publicarea de
texte publicitare, inchirierea de material publicitar,
promovarea vanzarilor pentru terti, inchirierea de
standuri de vanzare, optimizare pe motoarele de
cautare, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informatiilor in baze
de date computerizate, transcrierea comunicarilor
(lucrari de birou), inchirierea automatelor pentru
vanzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, rezervarea locurilor de
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calatorie, servicii de imbuteliere, inchirierea de masini,
parcarea de masini, carausie, servicii de curierat
(mesaje sau marfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin comanda
postala, distribuirea de energie, inchirierea clopotelor
de scufundare, inchirierea costumelor de scufundare,
inchirierea de vitrine, distribuirea de energie electrica,
livrarea de flori, francarea corespondentei, inchirierea
congelatoarelor, inchirierea de garaje, asistenta
vehiculelor avariate (tractare), inchirierea masinilor
de curse, inchirierea autocarelor, livrarea de colete,
inchirierea locurilor de parcare, depozitarea fizica
a datelor sau documentelor stocate electronic,
inchirierea de frigidere /inchirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, salvare, inmagazinare,
furnizarea de informatii cu privire la serviciile de
depozitare, inchirierea containerelor de depozitare,
servicii de broker de transport, rezervari de transport,
organizarea transportului pentru deplasarile turistice,
furnizarea de informatii despre transport, logistica
transporturilor, rezervari de calatorie, descarcarea
incarcaturilor, inchirierea de vehicule, inchirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
inchirierea de depozite, inchirierea scaunelor cu rotile,
impachetarea bunurilor.

M 2014 06499 135962 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
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calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii ştiitifice 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.

M 2014 06500 135169 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 - Telecomunicatii, servicii de televiziune
prin radiodifuzare, radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fără fir, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive  şi culturale, servicii de entertainment, servicii
deinformare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
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de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
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.

M 2014 06964 135827 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, cărţi, afişe,
afişe publicitare, afişe tipărite din hârtie, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), calendare
tipărite, buletine de ştiri, bilete, carduri, cataloage,
coperti (papetarie), formulare (imprimate), foi din
hartie (papetarie), fluturasi publicitari, ghiduri,
manuale, poestere, pliante, planuri, periodice, reviste
(periodice), reproduceri grafice, publicatii imprimate,
prospecte, ziare.
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, servicii de
agentii de import şi export, servicii de comparare
a preţurilor, servicii de aprovizionare pentru terţi
(achizitionarea de bunuri si servicii pentru alte
intreprinderi), aranjarea abonamentelor la ziar pentru
altii, relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
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organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
în scopuri promoţionale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizarea de publicatii electronice
online, nedescarcabile, publicarea electronica de
carti si jurnale, publicarea de texte, altele decat
cele publicitare, traducere, interpretare in limbajul
semnelor.

M 2014 07693 136292 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, servicii de
agenții de știri.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de entertainment, servicii de
informare privind divertismentul, organizare de
competiții (educație sau divertisment), organizare
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
și susținerea de concerte, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de concursuri de frumusețe, reprezentații teatrale,
reprezentații live.
42 - Servicii stiitifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
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şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2014 07834 143619 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor daunătoare,
fungicide, ierbicide, adezivi pentru protezele dentare,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, zgărzi antiparazitare pentru
animale, culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi 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 curăţarea
lentilelor de contact, abrazivi dentari, cimenturi
dentare, lac dentar, masticuri dentare, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, deodorante, altele
decât cele pentru uz uman sau veterinar, scutece
pentru bebeluşi, plasturi pentru ochi de uz medical,
cutii de prim-ajutor, umplute, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, adezivi pentru prinderea
insectelor zburătoare, beţe 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, umplute, grăsime pentru mulgere,
preparate împotriva moliilor, substanţe nutritive
pentru microorganisme, lubrifianţi sexuali personali,
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porţelan pentru proteze dentare, repelenţi pentru
câini, cauciuc pentru uz stomatologic, fluid seminal
pentru inseminare artificială, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, preparate pentru sterilizarea
solului, soluţii pentru lentilele de contact, solvenţi
pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule stern
pentru scopuri medicale, celule stern pentru scopuri
veterinare, implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, extracte de tutun (insecticide), ţigări fără tutun
pentru scopuri medicale.
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,
albumina pentru uz culinar, alginati pentru uz culinar,
migdale, macinate, aloe vera preparata pentru
consum uman, fiertura / bulion, concentrate de
fiertura / concentrate de bulion, crochete, cuiburi de
pasari comestibile, substante grase pentru fabricarea
grasimilor comestibile, gelatina, lecitina pentru uz
culinar, ciuperci, conservate, nuci, preparate, arahide,
preparate, pectina pentru uz culinar, polen preparat
ca produs alimentar, cheag, seminte, preparate,
seminte de floarea soarelui, preparate, viermi de
matase in stadiu de crisalida pentru consum uman,
preparate pentru supa, supe, tahini (pasta din seminte
de susan), extracte din alge de mare alimentare.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
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capere, preparate pentru intarirea friscai, esente
pentru produsele alimentare, cu exceptia esentelor
eterice si a uleiurilor esentiale, agenti de ingrosare
pentru gatirea alimentelor, indulcitori naturali, amidon
alimentar, menta pentru produse de cofetarie,
sandvisuri, budinci, arome, altele decat uleiurile
esentiale, pentru bauturi, propolis / clei de albine,
laptisor de matca, sushi, aditivi pe baza de gluten
pentru uz.
32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comert cu amanuntul, servicii de comert cu amanuntul
online, servicii de comert cu ridicata, informatii
comerciale si consiliere consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agentii de
import si extport, servicii de comparare a preturilor.
servicii de aprovizionare pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru intreprinderi, aranjarea
abonamentelor la ziare pentru altii, relatii publice,
inchirierea spatiului publicitar, organizarea de expozitii
in scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de targuri in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole in scopuri promotionale.
38 - Telecomunicaţii, informatii despre
telecomunicatii, inchirierea aparatelor fax, inchirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, inchirierea
de modemuri, inchirierea echipamentului de
telecomunicatii, inchirierea telefoanelor.
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39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, informatii despre depozitare,
depozitarea fizica a datelor sau documentelor stocate
electronic, inmagazinare, logistica transporturilor,
inchirierea de aeronave, inchirierea de ambarcatiuni,
parcarea de masini, inchirierea de masini, inchirierea
autocarelor, inchirierea vagoanelor de cale ferata,
distribuirea de energie, distribuirea de energie
electrica, francarea corespondentei, servicii de
transportator (expeditor) de marfuri, inchirierea
de garaje, inchirierea de cai, spargerea ghetii,
lansarea de sateliti pentru terti, operarea ecluzelor
de canal, inchirierea locurilor de parcare, ranfluarea
navelor, inchirierea de frigidere / inchirierea de
dulapuri frigorifice pentru alimente, inchirierea
congelatoarelor, inchirierea masinilor de curse,
inchirierea containerelor de depozitare, inchirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
inchirierea de depozite, salvarea navelor, salvare,
brokeraj naval, informatii despre trafic, informatii
despre transport, inchirierea vagonetelor de cale
ferata, salvare subacvatica, inchirierea de vehicule,
distribuirea apei, alimentarea cu apa.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive şi culturale, furnizarea de publicatii 
electronice,online, publicarea electronica de carti si 
jurnale,  publicarea de texte, altele decat cele 
publicitare, traducere, interpretare in limbajul 
semnelor.
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, autentificarea lucrarilor de arta, inchirierea
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M 2015 02576 139998 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
raşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru calirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală

de calculatoare, conversia datelor sau documentelor
din format fizic in format electronic, digitalizarea
documentelor (scanare), design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, inchirierea de software
pentru calculatoare, inchirierea serverelor web.
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 acvacultura, inchirierea
de echipamente pentru ferme, aranjamente florale,
proiectare peisagistica, inchirierea de echipamente
medicale, prepararea retetelor de catre farmacisti,
consiliere farmaceutica, inchirierea facilitatilor
sanitare.
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şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import și
export.
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 2015 06909 141884 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, cărţi, afişe,
afişe publicitare, afişe tipărite din hârtie, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), calendare
tipărite, buletine de ştiri, bilete, carduri, cataloage,
coperti (papetarie), formulare (imprimate), foi din
hartie (papetarie), fluturasi publicitari, ghiduri,
manuale, poestere, pliante, planuri, periodice, reviste
(periodice), reproduceri grafice, publicatii imprimate,
prospecte, ziare.
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, servicii de
agentii de import şi export, servicii de comparare
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a preţurilor, servicii de aprovizionare pentru terţi
(achizitionarea de bunuri si servicii pentru alte
intreprinderi), aranjarea abonamentelor la ziar pentru
altii, relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
în scopuri promoţionale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, furnizarea de publicatii electronice
online, nedescarcabile, publicarea electronica de
carti si jurnale, publicarea de texte, altele decat
cele publicitare, traducere, interpretare in limbajul
semnelor.

M 2015 08008 146319 43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), 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, 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, altele decat pentru teatru sau
studiouri de televiziune, închirierea sălilor de sedințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de (locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
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servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile.

M 2017 07293 168334 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate, materiale plastice şi răşini extrudate
destinate utilizării în productie, materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare, tevi, tuburi şi furtunuri
flexibile, nu din metal.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import și export.
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.
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M 2018 01052 157823 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, materiale
pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, adezivi pentru
protezele dentare, preparate pentru odorizarea
aerului, preparate pentru purificarea aerului, zgarzi
antiparazitare pentru animale, culturi de tesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de tesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, sange pentru
scopuri medicale, plasma sangvina, creioane
caustice, lemn de cedru destinat utilizarii ca repelent
pentru insecte, ciment pentru copitele animalelor,
preparate pentru curatarea lentilelor de contact,
abrazivi dentari, cimenturi dentare, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, deodorante, altele decât cele pentru
uz uman sau veterinar, scutece pentru bebeluşi,
plasturi pentru ochi de uz medical, cutii de prim-
ajutor, umplute, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, beţe 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, umplute, grăsime pentru mulgere, hârtie
împotriva moliilor, preparate împotriva moliilor,
substanţe nutritive pentru microorganisme, lubrifianţi
sexuali personali, porţelan pentru proteze dentare,
repelenţi pentru câini, cauciuc pentru uz stomatologic,
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fluid seminal pentru inseminare artificială, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, soluţii pentru lentilele de contact,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi, celule
stern pentru scopuri medicale, celule stern pentru
scopuri veterinare, implanturi chirurgicale alcătuite din
ţesuturi vii, extracte de tutun (insecticide), ţigări fără
tutun pentru scopuri medicale.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comert cu amanuntul, servicii de comert cu
amanuntul oniine, servicii de comert cu ridicata,
servicii de agentii de informatii comerciale, informare
comerciala si consiliere pentru consumatori in
alegerea bunurilor si serviciilor, servicii de agentii
de import-export, servicii de comparare a preturilor,
servicii de aprovizionare pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru intreprinderi), aranjarea
abonamentelor la ziare pentru altii, relatii publice,
inchirierea spatiului publicitar, organizarea de expozitii
in scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de targuri in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole in scopuri promotionale.

M 2018 05802 160774 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), sirop de agave
(îndulcitor natural), ienibahar, pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, anason, sos de
mere (condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
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(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi (chifle
umplute), făină de orz, amestecuri de aluat pentru
okonomiyaki (clătite japoneze foarte gustoase), făină
de fasole, oțet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), agenți de legare pentru
înghețată, biscuiți / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri, hrișcă, procesată, făină de hrișcă,
bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de
tort / aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, bomboane, bomboane de decor pentru
torture, capere, caramele (bomboane), sare cu țelină,
preparate din cereal, batoane de cereal, gustări
pe bază de cereal, băuturi pe bază de mușețel,
sandvișuri cu brânză (sandvișuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea respirației,
cicoare (substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, spume de ciocolată, decorațiuni 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), 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,
condiment, 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, porumb, măcinat, porumb, copt,
cușcuș (griș), biscuiți sărați și uscați (crackers), sos
de merișoare (condiment), cremă de tartru de uz
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culinary, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă și lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceață de 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, colțunași pe bază de făină, flori sau
frunze folosite ca substituenți pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul / feluri
de mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
orezul, feluri de mâncare uscate prin înghețare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de fructe
(sosuri), ierburi de grădină, conservate (asezonare),
gimbap (fel de mâncare coreean cu orez), ghimbir
(mirodenie), turtă dulce, glucoză pentru uz culinary,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi pe
bază de gluten pentru uz culinary, golden syrup
(sirop auriu), șroturi pentru consum uman, halva,
glazură pentru șuncă, batoane de cereale bogate în
protein, hominy, făină din boabe de porumb uscate
și tratate (hominy), miere, sandvișuri de hot dog,
orz decorticate, ovăz decorticat, înghețată, gheată,
naturala sau artificială, gheață pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu gheată, gheață
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, orez instant,
jiaozi (găluște umplute), ketchup (sos), kimchijeon
(clătite din legume fermentate), ferment, semințe de
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in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lomper (lipie pe bază de cartofi),
dropsuri (produse de cofetărie ) / pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macaroons (produse de
patiserie), biscuiți cu malt, extract de malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marinate,
marțipan, maioneză, făină, plăcinte cu carne, agenți
de frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru
carne, usturoi mărunțit (condiment), mentă pentru
produse de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respirației, glazură oglindă, melasă alimentară, musli,
făină de muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, tăiței / fidea sub formă
de panglică, făini de nuci, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, okonomiyaki
(clătite japoneze delicioase), onigri (bile de orez),
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste,
sos pentru paste, pastila (produse de cofetărie),
produse de patisserie, aluat de patiserie, pâtés en
croute (plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
pelmeni (găluște umplute cu carne), piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto (sos), biscuiți petit-
beurre, petits fours (prăjiturele), piccalilli, plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea înghețatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche, quinoa, procesată, ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței), ravioli,
relish (condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinary, hârtie de
orez comestibilă, gustări pe bază de orez, lăptișor
de matcă, pesmeți, șofran (asezonare), sago, sare
pentru conservarea alimentelor, sandvișuri, sosuri
(condimente), agenți de legare pentru cârnați, apă
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de mare pentru gătit, produse de asezonare, algă
marină (condiment), semințe procesate folosite
pentru asezonare, griș, senbei (biscuiți sărați și
uscați din orez), semințe de susan (produse de
asezonare), fulgi de gheață cu fasole roșie îndulcită,
șerbeturi (înghețate) / sorbeturi (înghețate), tăiței
soba, făină de soia, sos de soia, pastă din boabe
de soia (condiment) / miso (pastă din boabe de
soia fermentate (condiment), spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason stelat,
amidon alimentar, băț de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frișcăi, zahăr,
sushi, dulciuri (bomboane), tabbouleh, tacos, tapioca,
făină de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de
ceai, agenți de îngroșare pentru gătirea alimentelor,
sos de roșii, tortillas, turmeric, tăiței udon, pâine
nedospită, cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinary, vanilină (substituent pentru vanilie), vareniki
(găluște umplute), preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, fidea (tăiței), oțet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse de
cofetărie înghețate), zefir (produse de cofetărie).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare destinate
celor care călătoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de achiziție,
asistență administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
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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,
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportive, managementul afacerilor cu
privire la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
managementul afacerilor cu privire la programele
de rambursare pentru terți, servicii de intermediere
afacerilor cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, furnizarea de informații

1282



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare in
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenție de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare, servicii
de așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor de
afaceri pentru terți, servicii de decupare a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terți, închiriere de echipamente și mașini de birou,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
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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, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
domeniul managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor, servicii
de achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de personal,
relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, relocarea serviciilor
pentru afaceri, 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
pentru terți, sistematizarea informațiilor în baze
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de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscal, servicii
de depunere a documentației fiscal, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, transcrierea comunicărilor (funcții
de birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în register, 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.

M 2018 07990 161262 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,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import și export.
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37 - Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
40 - Tratament de materiale.

M 2019 02256 162657 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, dezinfectanți,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
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loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
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candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
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masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
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făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod pentru
scopuri farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez
pentru scopuri medicale, izotopi pentru scopuri
medicale, jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată
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pentru bebeluși, preparate pentru exterminarea
larvelor, laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
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pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
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preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative/laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
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de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
16 - Hârtie și carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau de
uz casnic, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și educative, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, caractere tipografice, forme
de tipar, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
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(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
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pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
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bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
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scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
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birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
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radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
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și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
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41 - Educație, furnizarea de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
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pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
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(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
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, design de cărți de vizită, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), însămânțarea norilor, programare
computerizată, consultanță în securitatea informatică,
consultanță software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, proiectarea construcțiilor, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware
pentru, consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
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site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru persoane
și animale, servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
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consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 02914 163257 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alimente albuminoase pentru
scopuri medicale, preparate albuminoase pentru
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scopuri medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, alginați pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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
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pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
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preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,

1310



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
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medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
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medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
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medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
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lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi de birou, cu

1315



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
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suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
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histologice pentru scopuri didactice, suporturi pentru
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
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pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
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pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
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(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
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domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
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de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
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pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
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de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
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de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
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, design de cărți de vizită, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), însămânțarea norilor, programare
computerizată, consultanță în securitatea informatică,
consultanță software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, proiectarea construcțiilor, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware
pentru, consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
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electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
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M 2019 02915 163258 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,

software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece 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
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scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
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chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
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medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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
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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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
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scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
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ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
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pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, apă termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,

1336



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

țigări fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman și veterinar, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
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pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
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pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,

1339



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

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, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit creioane,
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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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
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de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
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publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
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comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
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de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
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referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
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recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
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, design de cărți de vizită, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), însămânțarea norilor, programare
computerizată, consultanță în securitatea informatică,
consultanță software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, proiectarea construcțiilor, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware
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pentru, consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea

1348



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
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terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 03753 164015 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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import și export.

M 2019 03754 164016 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.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import și export.

M 2019 04368 164698 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
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protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice

1351



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,

1352



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
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uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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
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hemoroizi, creioane hemostatice, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
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păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
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terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,

1357



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
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medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
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neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(papetărie), gume (adezivi) pentru papetărie sau
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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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
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de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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
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pentru farfurie din hârtie, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
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de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
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evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
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eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu amănuntul
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pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
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de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
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compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
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, design de cărți de vizită, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), însămânțarea norilor, programare
computerizată, consultanță în securitatea informatică,
consultanță software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, proiectarea construcțiilor, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware
pentru, consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
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pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
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M 2019 04941 164699 5 - Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,

software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
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otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
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de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
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pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
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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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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,
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magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț pentru
scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru
scopuri medicale, scoarță de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
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scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
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pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
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scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), table de scris, schițe/planuri, suporturi
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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, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, materiale filtrante din hârtie,
stegulețe din hârtie, învelitori pentru ghivecele de
flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru ghivecele de
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flori, fluturași 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, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
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pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
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pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
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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, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere
și litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din
fibre de celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de
ambalat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, radiere pentru tabla de scris, pensule de
scris, truse cu instrumente de scris (seturi), truse
cu instrumente de scris (papetărie), cretă de scris,
instrumente de scris, materiale de scris, cărți de
scris sau de colorat, hârtie de scris, tăblițe de scris,
ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, dozatoare de bandă adezivă
(rechizite de birou), benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, panouri publicitare din hârtie
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sau carton, albume, almanahuri, animații de tip
celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
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pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
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pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
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hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
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de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de

1390



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
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informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
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piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
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ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
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microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
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înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
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gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
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închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 04942 164754 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
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purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de țesuturi biologice pentru
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scopuri medicale, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
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colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
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preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
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scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
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de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
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preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
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scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
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pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
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suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
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bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
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protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
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afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
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comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
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vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
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distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
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organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
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în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
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M 2019 04943 164753 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,

tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
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uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
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pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
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companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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
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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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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
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scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru
scopuri medicale, scoarță de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
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medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
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medicale, chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
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baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), table de scris, schițe/planuri, suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
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ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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
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din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, florare, regale cu litere (tipărire), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
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pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
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ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
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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, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
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administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
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publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
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costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
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programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
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software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
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stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 04944 164845 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
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loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
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candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
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masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
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făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod pentru
scopuri farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez
pentru scopuri medicale, izotopi pentru scopuri
medicale, jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată
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pentru bebeluși, preparate pentru exterminarea
larvelor, laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
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pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
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preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri

1448



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

1449

de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
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(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
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pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
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bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
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scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
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birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
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radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
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și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
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1458

41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
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pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
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(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
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grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
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servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 07398 166353 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alimente albuminoase pentru
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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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri medicale, culturi de țesuturi biologice pentru
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scopuri veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
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scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
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preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
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pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
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preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
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organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
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săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
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pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
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suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
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bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
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protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
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afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
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comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
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vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
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distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
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organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
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în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
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M 2019 08592 167221 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,

tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
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uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
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pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de

1486



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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
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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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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
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scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru
scopuri medicale, scoarță de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
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medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
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medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
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baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), table de scris, schițe/planuri, suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
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ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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
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din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, florare, regale cu litere (tipărire), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
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pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
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ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
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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, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
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administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
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publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
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costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
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programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
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software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
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stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2019 09117 167424 5 - Preparate farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale, substante
si alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman si veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dintilor si pentru amprente dentare, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea daunatorilor, fungicide,
erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
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loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
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candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
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masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
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făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod pentru
scopuri farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez
pentru scopuri medicale, izotopi pentru scopuri
medicale, jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată
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pentru bebeluși, preparate pentru exterminarea
larvelor, laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
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pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
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preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
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de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
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(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
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pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
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bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
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scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
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birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
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radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
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și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
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41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
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pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
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(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
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grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de medicină alternativă, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit, servicii
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de aromaterapie, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de sănătate
prin apă (SPA), masaj, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilități, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, asistență medicală, examinare
medicală (screening), servicii de cămine de bătrâni,
servicii prestate de opticieni, consiliere farmaceutică,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de pepinieră,
prepararea rețetelor de către farmaciști, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.

M 2020 00173 167801 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, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, alimente albuminoase pentru
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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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de țesuturi biologice pentru
scopuri medicale, culturi de țesuturi biologice pentru
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scopuri veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
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scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
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preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
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pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
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preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
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organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
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săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, 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, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
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pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
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suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
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bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, steatită (creta croitorului),
litere din oțel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci
de matrițe, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
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protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
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afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
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comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
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vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
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distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
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organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, design de cărți
de vizită, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
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în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
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M 2020 02501 186960 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,

tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură, servicii de medicină alternativă,
închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit,
servicii de aromaterapie, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, bumbac absorbant/vată absorbantă, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, benzi adezive pentru scopuri medicale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanți pentru scopuri medicale,
preparate pentru odorizarea aerului, preparate pentru
purificarea 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, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice, acetat de
aluminiu pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor, insecticide, preparate anti-urice,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterial, antibiotice, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, zgărzi antiparazitare pentru
animale, preparate antiparazitare, bumbac antiseptic,
antiseptice, pilule pentru suprimarea apetitului,
supresante ale apetitului pentru scopuri medicale,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți pentru
scopuri medicale, scutece-chiloțel pentru bebeluși,
scutece pentru bebeluși/scutece pentru bebeluși,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene pentru
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uz medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri 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, brățări impregnate
cu repelenți pentru insecte, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
cașete pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), camfor pentru scopuri medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, zahăr
candel cristalizat de uz medical, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, capsule pentru medicamente,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru
farmaceutice, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor (insecticide), creioane caustice,
substanțe caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repetent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice, cărbune
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pentru scopuri farmaceutice, contraceptive chimice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform, ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
preparate pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru lentilele de contact/soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru
scopuri medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru scopuri
farmaceutice, creozot pentru scopuri farmaceutice,
scoarță de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, abrazivi dentari, lac dentar,
masticuri dentare, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, detergenți pentru
scopuri medicale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare, scutece
pentru incontinență, scutece pentru animalele de
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companie, diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale,
săpun dezinfectant, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice,
eteri pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea creșterii
dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale,
fermenți pentru scopuri farmaceutice, cutii de prim-
ajutor, umplute, faină de pește pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluși, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, adaptată pentru scopuri medicale, 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
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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, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat pentru
scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, materiale injectabile de umplutură dermică,
repelent pentru insecte pe bază de tămâie, repelent
pentru insecte, șampoane insecticid pentru animale,
soluții veterinare insecticide pentru spălat, 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/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), 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
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scopuri farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru
scopuri medicale, scoarță de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, hrană pentru animale cu conținut
medicamentos, paste de dinți medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos, loțiuni de
păr medicamentoase, șampoane medicamentoase,
șampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, săpun cu conținut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, alcool
medicinal, băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creșterea părului, ierburi medicinale, infuzii
medicinale, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), uleiuri medicinale, rădăcini medicinale,
ceai medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipației,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru scopuri
farmaceutice, grăsime pentru mulgere, suplimente
alimentare pe bază de minerale, săruri de apă
minerală, ape minerale pentru scopuri medicale,
mentă pentru scopuri farmaceutice, moleschin
pentru scopuri medicale, hârtie împotriva moliilor,
preparate împotriva moliilor, apă de gură pentru
scopuri medicale, nămol pentru băi, muștar pentru
scopuri farmaceutice, ulei de muștar pentru scopuri
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medicale, plasturi cu muștar/cataplasme cu muștar,
scoarță de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunțarea la fumat, plasturi cu
nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei de
terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc,
preparate pentru opoterapie/preparate pentru
organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru scopuri
medicale, pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii
cu muștar/hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, șampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, produse farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
otrăvuri, pomade pentru scopuri medicale, săruri
de potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluși,
seringi preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
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medicale, chinchină pentru scopuri medicale/chinină
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale, radiu
pentru scopuri medicale, otravă pentru șobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activității sexuale, remedii pentru
perspirația piciorului, remedii pentru perspirație,
repelenți pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice, lăptișor de matcă pentru
scopuri farmaceutice, săruri pentru scopuri medicale,
săruri pentru băi cu apă minerală, chiloți sanitari/
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare/tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative/tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, 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, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice pentru
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baie, 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, preparate pentru tratarea
arsurilor, terebentină pentru scopuri farmaceutice,
vaccinuri, loțiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților.
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, ștampile cu adresă, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animații de
tip celulă, invitații (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, pungi (plicuri, săculeți) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
panglici cu coduri de bare, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), table de scris, schițe/planuri, suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
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ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton, invelitori
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, tuburi din carton,
carton, cârduri/cartele, carcase pentru ștampile
(sigilii), cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru hărți,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
pânză pentru legatul cărților/pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
compasuri pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), coperți (papetărie)/învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecții din
hârtie pentru sertare, parfumate sau nu, planșete
pentru desen, instrumente pentru desen, materiale
pentru desen, blocuri de desen, rigle pentru desen,
seturi pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, gravuri obținute
prin acvaforte, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă, dosare (rechizite de
birou), hârtie de filtru, 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
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din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, florare, regale cu litere (tipărire), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărți geografice, sclipici
pentru papetărie, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări (tipărite), țesături
gumate pentru papetărie, bandă de hârtie gumată
(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
carnetele de cecuri, suporturi pentru ștampile (sigilii),
trafaleți, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, batoane de cerneală, batoane de
cerneală (rezervoare de cerneală), cerneală, tușiere,
panglici de cerneală: folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, folii de aplicare
a cernelii pentru duplicatoare, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
pietre litografice, lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere,
mașini și aparate mimeografe, plastilină, materiale
de modelaj, pastă de modelaj, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artiști), aparate
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pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din aur,
agende, aparate de numerotare, numere (caractere),
ștampile de obliterare, perforatoare de birou, rechizite
de birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptușire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notițe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, funde de hârtie,
altele decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, cleme pentru hârtie, filtre din hârtie pentru
cafea, mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
hârtie pentru radiografii, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), panglici din hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decorațiunile pentru păr, foi de hârtie
(papetărie), mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la
birou, benzi și cârduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, hârtie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
pașapoarte, culori pastel (creioane), penare/cutii
pentru stilouri, clipsuri pentru stilouri, materiale pentru
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ștergerea stiloului, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, mine de creion, ascuțitori de creioane,
electrice sau neelectrice, mașini de ascuțit 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, pungi de plastic pentru
depozitarea deșeurilor animale, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie din plastic
pentru împachetat, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, cupoane tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale tipărite,
orare tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
din material textil, reglete pentru tipografi, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu șnur
retractabil pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru școală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, compuși de sigilare pentru papetărie, ștampile
de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
șabloane pentru croitorie, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
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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, matrițe, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, abțibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, șervețele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele
de cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie, pânză de
calc, ace de punctare pentru desen, hârtie de calc,
șabloane de copiere, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
radiere pentru tabla de scris, pensule de scris, truse
cu instrumente de scris (seturi), truse cu instrumente
de scris (papetărie), cretă de scris, instrumente de
scris, materiale de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris, tăblițe de scris.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru a
răspunde ia cererile de ofertă/asistență, procesarea
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administrativă a ordinelor de achiziție, servicii de
agenție de publicitate, producția de clipuri publicitare,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou), servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, auditul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, servicii de agenție de
informații comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
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publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de comunicații
corporative, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de informații privind marketing-ul,
studii de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, cercetare de marketing,
servicii de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de opinie,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), 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), promovarea bunurilor și serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii 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,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
organizarea de târguri comerciale, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de baluri
rezervarea locurilor pentru spectacole, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
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costumat), servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de divertisment,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, transfer
de know-how (instruire), servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, organizarea de loterii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artiști, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, prezentarea spectacolelor de
varietate, publicarea cărților, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, producția de
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programe radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, educație religioasă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), producția de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de tabere sportive,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditații, sevicii de editare
video pentru evenimente, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, scrierea de texte.
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, design
de cărți de vizită, calibrare (măsurare), analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
însămânțarea norilor, programare computerizată,
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consultanță în securitatea informatică, consultanță
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanță în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, servicii de criptare a datelor, consultanță
în securitatea datelor, dezvoltare de platforme de
calculatoare, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a activității cărților de credit pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a informațiilor personale
de identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, design de arte grafice, design
grafic pentru materialele promoționale, găzduirea
site- urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul neautorizat
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

sau încălcarea securității, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta defecțiunile,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea datelor
în afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, proiectarea
ambalajelor, platforma ca serviciu (PaaS), controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de medicină
alternativă, închiriere de animale pentru scopuri
de grădinărit, servicii de aromaterapie, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de sănătate prin apă (SPA), masaj, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistență medicală,
examinare medicală (screening), servicii de cămine
de bătrâni, servicii prestate de opticieni, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
pepinieră, prepararea rețetelor de către farmaciști,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
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igienice, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor
de carbon.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2014 06600 25/09/2014 Patient Check-in SC DEDALUS

TEAMNET SA,
STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR.
22, CLĂDIRE GREEN
GATE, ET. 7, CAM.
7.12, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050883,
ROMANIA

42

M 2016 01581 08/03/2016 be.think. act POSITIVE SC WEBGREEN SRL,
B-DUL OLTENIA NR.
39, BL. 66F, ET. 3, AP.
16, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

35

M 2016 01609 08/03/2016 Creative'scool SC NOD
MAKERSPACE
SRL, STR. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18,
BL. B3BIS, SC. 1, ET.
9, AP. 40, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030453,
ROMANIA

41

M 2016 01613 08/03/2016 FOREST PROFI HIDRANORM SRL,
STR. ENERGIEI,
NR. 85, JUD. ALBA,
PETREŞTI, ROMANIA

7, 12

M 2016 01616 09/03/2016 hidranorm HIDRANORM SRL,
STR. ENERGIEI,
NR. 85, JUD. ALBA,
PETREŞTI, ROMANIA

6, 7, 12

M 2016 01632 09/03/2016 TINTAG SC TINTAG
ELECTRONICS SRL,
STR. TRAIAN NR.
9, AP. 19, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400046, ROMANIA

9, 38,
42

M 2016 01675 10/03/2016 Trattoria Colosseum POENITA VERDE SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI, NR.
142, BL. 4, SC. 4, ET.
6, AP. 146, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 01733 14/03/2016 Style Hunter SC GRAFFITI BLACK
SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR.
162, CORP A, ET. 2,
CAMERA 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

20, 24,
25, 26,
27, 28,
35, 41
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2016 01736 14/03/2016 COURT

PERFORMERS By
Catalin Burlacu

BURLACU CATALIN,
STR. ELENA DOAMNA,
NR. 4, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100002,
ROMANIA

35, 41

M 2016 01737 14/03/2016 VOUX SC GRAFFITI BLACK
SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR.
162, CORP A, ET. 2,
CAMERA 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

20, 24,
25, 26,
27, 28,
35, 41

M 2016 01741 14/03/2016 The Address club &
lounge

SC VY AGRO
FOODSTUFF SRL,
STR. COVACI,
NR.3, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 01742 14/03/2016 MIKE'S PUB &
RESTAURANT

SC VY AGRO
FOODSTUFF SRL,
STR. COVACI,
NR.3, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 01743 14/03/2016 PRIMO 100% PRIME SC VY AGRO
FOODSTUFF SRL,
STR. COVACI,
NR.3, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29

M 2016 01744 14/03/2016 Full Cup MORE THAN
JUST COFFEE

SC VY AGRO
FOODSTUFF SRL,
STR. COVACI,
NR.3, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 01758 14/03/2016 Wedding Box WEDDING BOX
SRL, STR. ALBERT
EINSTEIN NR. 5, AP.
1B, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

35, 45

M 2016 01761 15/03/2016 SAADET BAY BALON MERCI AYDIN SRL,
BD. VOLUNTARI
NR. 102, HALA 7,
FERMA 1, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

16, 39
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2016 01777 15/03/2016 EVO CAPITAL

MANAGEMENT
SC EVOCAPITAL
MANAGEMENT SRL,
STR. ROMULUS
VUIA, NR. 152, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

35, 37

M 2016 01812 16/03/2016 IRINASOFIA NOI 3 & ATAT SRL,
STR. SADULUI,
NR. 35, CORP P
+2, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25

M 2016 01814 16/03/2016 Ava Frid SC NATALIE
CORPORATION SRL,
CALEA BUCUREŞTI,
NR. 12, BL. M8, SC.
A+B, PARTER, JUD.
DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

25, 42

M 2016 01816 16/03/2016 Giurgiu PeSurse află
ceea ce alţii nu spun!

CIMPOERU CLAUDIU
DANUT, STR.
TOPORAŞI NR.
2B, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

9, 38

M 2016 01840 17/03/2016 GIOIA SC UNDA CHIC SRL,
STR. PODULUI NR. 5,
BL. B10, SC. B, ETA.
4, AP. 52, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410365,
ROMANIA

25

M 2016 01848 17/03/2016 COMPANIA D.O.
SECURITY GUARD
PROTECT AND
SYSTEM

SC COMPANIA D.O.
SECURITY GUARD
PROTECT AND
SYSTEM SRL, STR.
N.D. COCEA NR.
11, ETAJ - STÂNGA,
BIROUL NR. 1,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

37, 38,
39, 41,
42, 45
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ......................................................  247 LEI/ 50 EURO

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  594 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 990 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 247 LEI /  50  EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 148 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1980 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2475 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 297 LEI /  60  EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 297 LEI /  60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

8.  TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.06.2023-30.06.2023
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

000622 029493 IMPOSIL CEVA SANTE ANIMALE 25/06/2023

003504 030193 PRAHOVA SC ROMPETROL SA 20/06/2023

003631 029316 CASCADE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

008242 007880 KLIXON Sensata Technologies Massachusetts,
Inc.

22/06/2023

012827 000201 XENOY SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 08/06/2023

013149 029324 INTRON MSD INTERNATIONAL HOLDINGS
GMBH

13/06/2023

012897 000266 DUAL SHIELD THE ESAB GROUP, Inc 21/06/2023

013825 000831 RAFFLES PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 28/06/2023

012900 029304 HARRIS L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 30/06/2023

008274 007896 FUCIDIN LEO PHARMA A/S 08/06/2023

020373 029327 ASSERT NUFARM AGRICULTURE, INC 01/06/2023

020372 029326 ARSENAL BASF Agrochemical Products B.V. 01/06/2023

019008 029338 CONECAMA SC BIOFARM SA 02/06/2023

019009 029339 COLEBIL SC BIOFARM SA 02/06/2023

020746 029340 FOLCISTEINA S SC BIOFARM SA 02/06/2023

019010 029341 DECADERM SC BIOFARM SA 02/06/2023

019004 029334 SULFAVERIDIN SC BIOFARM SA 02/06/2023

019005 029335 STILBOSTAT SC BIOFARM SA 02/06/2023

019006 029336 BIXTONIM SC BIOFARM SA 02/06/2023

021023 029359 SMACKS KELLOGG COMPANY 04/06/2023

020748 029363 ENABLEX Merus Labs Luxco II S.à r.l. 04/06/2023

021024 029360 COCO KELLOGG COMPANY 04/06/2023

020747 029361 KELLOGG COMPANY 04/06/2023

021021 029357 TONY KELLOGG COMPANY 04/06/2023

021629 029355 PEPSI MAX PEPSICO INC 04/06/2023

003346 013445 W WRANGLER APPAREL CORP 04/06/2023

022262 029388 NEI TURTOI MIREL 09/06/2023

008053 005978 SIGNODE ILLINOIS TOOL WORKS INC 10/06/2023

023027 029393 WINSTON JAPAN TOBACCO INC 10/06/2023

Mărcile care urmează să expire în perioada 01.06.2023 - 30.06.2023
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

027628 029395 POLSILVER THE GILLETTE COMPANY LLC 10/06/2023

019444 029406 RALLY LIGHTS PHILIP MORRIS PRODUCTS SA 14/06/2023

008068 005983 ORIGINAL THERMOS THERMOS LLC 15/06/2023

022087 029420 CINEMAX HOME BOX OFFICE INC 16/06/2023

020854 029421 HBO HOME BOX OFFICE INC 16/06/2023

020853 029419 HOME BOX OFFICE HOME BOX OFFICE INC 16/06/2023

020855 029430 CHRISTIE'S CHRISTIE MANSON & WOODS
LIMITED,

17/06/2023

019578 029432 SOROLI COLA SC SOROLI COLA SA 17/06/2023

021487 029460 PYRANICA NIHON NOHYAKU CO.LTD. 21/06/2023

024736 029462 TATRA SOCIETE TABBARA POUR LE
COMMERCE ET L'INDUSTRIE SAL

21/06/2023

020580 029461 KIRBY THE SCOTT & FETZER COMPANY 21/06/2023

021488 029490 GLORY GLORY LTD. 23/06/2023

020019 029488 TRANSILVANIA EXPRES SMART SOCIAL COMMUNICATIONS
STAR S.R.L.

23/06/2023

021489 029492 IAR SOCIETATEA COMERCIALA "IAR" S.A. 24/06/2023

025763 029498 VAN-MAGNUM TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC

24/06/2023

020581 029508 FAUR SOCIETATEA COMERCIALA "FAUR"
S.A.

25/06/2023

003564 004783 SEAGRAM'S PERNOD RICARD USA, LLC (Delaware
Limited Liability Company)

25/06/2023

003566 004784 PLAQUENIL SANOFI 25/06/2023

003575 004788 HY-LINE INTERNATIONAL 25/06/2023

003587 004790 M SC MONDIALA SA 26/06/2023

008099 005991 STARRETT THE LS STARRETT COMPANY 26/06/2023

013134 007712 NISSORUN NIPPON SODA CO LTD 27/06/2023

021631 029516 ARKO EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

28/06/2023

003629 004791 CHEER THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003630 004792 CAMAY Unilever IP Holdings B.V. 28/06/2023

003633 004794 SAFEGUARD THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003646 004804 ORTHOCID OMS Investments, Inc 28/06/2023
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003635 004796 TIDE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003636 004797 LENOR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003637 004798 CREST THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003647 004805 ORTHO OMS Investments, Inc 28/06/2023

003644 004803 RESPOND L'OREAL S.A. 28/06/2023

003639 004800 HEAD & SHOULDERS THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 28/06/2023

003642 004802 BETALOC ASTRAZENECA AB 28/06/2023

020760 029540 SIROFER SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 30/06/2023

020761 029541 HERPESTOP SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 30/06/2023

057936 M 2003
02919

TWISTOS SC STAR FOODS E.M. SRL 02/06/2023

055873 M 2003
02920

FII UN STAR ! SC STAR FOODS E.M. SRL 02/06/2023

057060 M 2003
02946

UN BUN NECESAR !
QUASAR

SC QUASAR SA 02/06/2023

055699 M 2003
02954

GM KOREA COMPANY 02/06/2023

055566 M 2003
02963

BELPAN SC COPE SA 03/06/2023

056719 M 2003
02975

SYNESSTIC EXXON MOBIL CORPORATION 03/06/2023

058180 M 2003
02976

FEDEX EUROPE FIRST FEDERAL EXPRESS CORPORATION 03/06/2023

055784 M 2003
02974

CELINE DION CELINE DION 03/06/2023

055588 M 2003
03001

INEGY MSD INTERNATIONAL GMBH 04/06/2023

055598 M 2003
03002

RAZA SOARELUI Koninklijke Bunge B.V. 04/06/2023

056321 M 2003
02990

DEICO GAMES SC TIPOGRAFIA DEICO SRL 04/06/2023

124088 M 2008
07639

ASCO GROUP LIMITED 04/06/2023

060901 M 2003
03012

LAURUL Cătălin Micula 05/06/2023

055878 M 2003
03015

MACOFIL TG
JIU MARCA LEU

SC MACOFIL SA 05/06/2023
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055879 M 2003
03020

ECO BUSINESS FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT 05/06/2023

058528 M 2003
03046

PÂINEA CASEI SC VEL PITAR SA 06/06/2023

055778 M 2003
03024

ROMANIA CURATA SIMON EMIL 06/06/2023

055881 M 2003
03026

FARMA VET SC FARMAVET SA 06/06/2023

058527 M 2003
03043

DAMBOVITA SC VEL PITAR SA 06/06/2023

056673 M 2003
03051

HEAT SC HEAT INTERNATIONAL SRL 09/06/2023

056150 M 2003
03056

TRIFTIM SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 09/06/2023

057185 M 2003
03057

BEST PEANUTS QUALITY
BEST FOODS & TASTE

SC BEST FOODS PRODUCTION SRL 09/06/2023

057186 M 2003
03058

BEST FOODS SC BEST FOODS PRODUCTION SRL 09/06/2023

055552 M 2003
03073

HEMI FCA US LLC 09/06/2023

056573 M 2003
03059

BESTIME SC BEST FOODS PRODUCTION SRL 09/06/2023

057028 M 2003
03060

STEWART SANCTITY
OF CONTRACT

STEWART TITLE GUARANTY
COMPANY

09/06/2023

056028 M 2003
03076

ELECTRO LIGHT SC PROENERG SRL 09/06/2023

057040 M 2003
03075

BIOPLANT SC BIOPLANT SRL 09/06/2023

055495 M 2003
03083

PARARGIL SC CONTRAST IMPEX SRL 10/06/2023

055497 M 2003
03091

DACIA AUTOMOBILE DACIA SA 10/06/2023

063653 M 2003
03115

A & D PHARMA SC SENSIBLU SRL 11/06/2023

057550 M 2003
03104

CALITATE GARANTATĂ
VALCO DISTILERIILE SEINI
PĂLINCĂ DE MARAMUREŞ

SC VALCO SA 11/06/2023

057551 M 2003
03105

CALITATE GARANTATĂ
VALCO DISTILERIILE SEINI
HORINCĂ DE MARAMUREŞ

SC VALCO SA 11/06/2023
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057552 M 2003
03106

CALITATE GARANTATĂ
VALCO DISTILERIILE

SEINI HORINCĂ DE SEINI

SC VALCO SA 11/06/2023

057553 M 2003
03107

CALITATE GARANTATĂ
VALCO DISTILERIILE

SEINI ŞLIBOVIŢĂ
DE MARAMUREŞ

SC VALCO SA 11/06/2023

058243 M 2003
03121

CALCIVID BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT 11/06/2023

055712 M 2003
03126

O-ZONE DAN BĂLAN 11/06/2023

055711 M 2003
03125

ROMANITZA SC STANDARD VISION SRL 11/06/2023

055810 M 2003
03124

ZDOB ŞI ZDUB SC STANDARD VISION SRL 11/06/2023

055710 M 2003
03123

MUSICVISION SC STANDARD VISION SRL 11/06/2023

055809 M 2003
03122

GANDUL MATZEI SC STANDARD VISION SRL 11/06/2023

055813 M 2003
03140

SENFO SC UNIVERSAL ROSCA IMPEX SRL 11/06/2023

066146 M 2003
03131

DAVVERO SC DAVVERO COM SRL 11/06/2023

058003 M 2003
03133

INTER GUARD
SISTEME INTEGRATE

DE SECURITATE

S.C. INTER GUARD S.R.L. 11/06/2023

055811 M 2003
03138

UNI ROS SC UNIVERSAL ROSCA IMPEX SRL 11/06/2023

055812 M 2003
03139

ROSIDO SC UNIVERSAL ROSCA IMPEX SRL 11/06/2023

062759 M 2003
03145

TOP ROMCHIM SC ROMCHIM SRL 12/06/2023

055970 M 2003
03186

PERSEPOLIS SC EXPO FRIG SRL 12/06/2023

057179 M 2003
03195

RIN RIN GRAND ESTATE SRL 12/06/2023

055962 M 2003
03199

GOOD SENSE DIVERSEY, INC. 12/06/2023

056163 M 2003
03219

PANTOMIME SC D TOYS SRL 13/06/2023
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055885 M 2003
03210

GH SC GAZ HATEG SA 13/06/2023

057938 M 2003
03204

YOUR OFFICE SOLUTION SC VLAMIR IMPEX SRL 13/06/2023

056289 M 2003
03236

ORIENT HYPER
CONSTRUCT

SC ZHENG SHI INTERNATIONAL
GROUP SRL

16/06/2023

056290 M 2003
03239

ROCKMARATON SC KOOPE SRL 16/06/2023

056866 M 2003
03243

ŞAPTE SERI SC SAPTE NOPTI SRL 16/06/2023

056189 M 2003
03249

PICANTO KIA CORPORATION 16/06/2023

055720 M 2003
03250

PALMOLIVE NUTRI MILK COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 16/06/2023

055780 M 2003
03256

DIAFORMIN SC TERAPIA SA 17/06/2023

055779 M 2003
03255

DROSIF SC TERAPIA SA 17/06/2023

056115 M 2003
03320

BATTLE.NET Blizzard Entertainment, Inc. 17/06/2023

055917 M 2003
03267

MASTER COOKY SC DOBRE & FIII SRL 17/06/2023

055918 M 2003
03268

DOBRE & FIII SC DOBRE & FIII SRL 17/06/2023

056051 M 2003
03315

BLIZZARD Blizzard Entertainment, Inc. 17/06/2023

056058 M 2003
03316

THE FROZEN THRONE Blizzard Entertainment, Inc. 17/06/2023

056060 M 2003
03318

STARCRAFT Blizzard Entertainment, Inc. 17/06/2023

065967 M 2003
03317

WARCRAFT Blizzard Entertainment, Inc. 17/06/2023

055453 M 2003
02991

SOCIETATE DE
CONSTRUCŢII REVITAROM

SC REVITAROM SA 17/06/2023

057349 M 2003
03296

HORA FM SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

055920 M 2003
03278

MAIOMIX SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

055791 M 2003
03295

MYKOOLA SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023
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055955 M 2003
03279

BĂTRÂNEASCĂ DE ARDEAL SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

057692 M 2003
03281

DIVA SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

057659 M 2003
03293

6 x 6 SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

055921 M 2003
03283

CASTUSS SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

056362 M 2003
03284

SUPER MUSIC SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

056390 M 2003
03291

TOP MUSIC SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

055794 M 2003
03302

BEBITO SC JUNO SRL 17/06/2023

055793 M 2003
03299

BERE ÎN CASĂ SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

055792 M 2003
03298

MYDRINK SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

057350 M 2003
03297

HORA TV SC INTERMARK S.R.L. 17/06/2023

056166 M 2003
03314

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

056050 M 2003
03313

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

056165 M 2003
03312

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

056049 M 2003
03311

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

056164 M 2003
03310

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

055923 M 2003
03309

WM WRIGLEY JR COMPANY 17/06/2023

055947 M 2003
03353

EVADAREA DIN COTIDIAN SC ROMAQUA GROUP SA 19/06/2023

101962 M 2003
03352

MIOZONE SC LABORMED-PHARMA SA 19/06/2023

055621 M 2003
03357

TRESOR SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 19/06/2023

055948 M 2003
03366

HUNGASTRO SC EDENRED ROMANIA SRL 19/06/2023
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055654 M 2003
03361

DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD 19/06/2023

058906 M 2003
03354

PUR SI SIMPLU NATURAL SC ROMAQUA GROUP SA 19/06/2023

056256 M 2003
03367

MOOG FEDERAL MOGUL PRODUCTS INC 20/06/2023

056258 M 2003
03370

TRENDY BY COSBELL HELLENICA SA 20/06/2023

058060 M 2003
03373

ELITE SC ELITE PRO SRL 20/06/2023

059725 M 2003
03372

EASTROLOG SC ELITE PRO SRL 20/06/2023

058626 M 2003
03394

ARITA RITEK CORPORATION 23/06/2023

057187 M 2003
03392

SENIC CAMPEANU SEVERICA 23/06/2023

056451 M 2003
03416

GILARRDI ARS ET HONOR SC CONFECTIA SA 23/06/2023

056175 M 2003
03405

TANO SC GHE STUBEANU SRL 23/06/2023

055998 M 2003
03403

SC ALBA ALUMINIU SRL 23/06/2023

056452 M 2003
03420

SECRETUL BUCATARULUI SECOM ONIX IMPEX SRL 23/06/2023

058149 M 2003
03386

CAPRIS SC CAPRIS SA 23/06/2023

058529 M 2003
03391

FANCY BELLES MARKS LTD 23/06/2023

057196 M 2003
03423

BACĂU SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA 24/06/2023

056734 M 2003
03421

ROMSTAL SC ROMSTAL IMPEX SRL 24/06/2023

056127 M 2003
03426

R RECON SC RECON SA 24/06/2023

056147 M 2003
03432

RECURSUL ETAPEI SC INTACT PRODUCTION SRL 25/06/2023

056148 M 2003
03433

COCKTAIL CLUB SC INTACT PRODUCTION SRL 25/06/2023

056366 M 2003
03440

AGROELECTRICA SA 25/06/2023
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056736 M 2003
03445

CBRE CBRE, INC. 25/06/2023

056443 M 2003
03447

KOSS KOSS CORPORATION 25/06/2023

056444 M 2003
03448

KOSS KOSS CORPORATION 25/06/2023

057000 M 2003
03450

TICKET DE VACANŢĂ EDENRED 25/06/2023

056687 M 2003
03452

INTUITEXT SC SOFTWIN SRL 25/06/2023

058109 M 2003
03451

TICKET CONCEDIU EDENRED 25/06/2023

056270 M 2003
03453

FAN COURIER EXPRESS SC FAN COURIER EXPRESS SRL 26/06/2023

057180 M 2003
03460

POIANA IZVOARELOR SC ROMANIAN DRINK SERVICE
IMPORT EXPORT SRL

26/06/2023

056206 M 2003
03472

HUBBA BUBBA
BUBBLE TAPE

WM WRIGLEY JR COMPANY 26/06/2023

055930 M 2003
03475

TILANX AGOURON PHARMACEUTICALS LLC 26/06/2023

057005 M 2003
03477

COLGATE OXYGEN COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 26/06/2023

057006 M 2003
03478

COLGATE PURE OXYGEN COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 26/06/2023

055964 M 2003
03465

ARNICOL SC TIS FARMACEUTIC SA 26/06/2023

055934 M 2003
03482

LUNGSTAL SC GNV OMEGA TRADING SRL 26/06/2023

056504 M 2003
03484

TECHNOVA SC TECHNOVA INVEST SRL 27/06/2023

056190 M 2003
03490

DERBY AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27/06/2023

057142 M 2003
03488

SOLO DONNA DAN GABRIEL PAVEL 27/06/2023

056291 M 2003
03489

NOVAMOB SC MONDOROM SRL 27/06/2023

058865 M 2003
03494

STAR CAFE SC STAR FOODS E.M. SRL 27/06/2023

057701 M 2003
03498

ALGOFIN SC LABORMED-PHARMA SA 27/06/2023
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056193 M 2003
03500

ALGOSED SC LABORMED-PHARMA SA 27/06/2023

056195 M 2003
03502

FRAVIL SC ANNABELLA SRL 27/06/2023

056194 M 2003
03501

ALGOFUG SC LABORMED-PHARMA SA 27/06/2023

057043 M 2003
03510

GREEN LABEL DIAGEO BRANDS B.V. 30/06/2023

127296 M 2013
03772

Suleyman kebab SC MASTER FASTFOOD SRL 03/06/2023

127001 M 2013
03800

Livada lui Corvin
fructe sanatoase

SC AGRICOOL BIA ZOO
PRODUCTION SRL

03/06/2023

127344 M 2013
03786

PREMIER WOOL POPIRTARU VASILE 03/06/2023

127034 M 2013
03787

IULIA DIMA IULIANA DIMA 03/06/2023

129376 M 2013
03774

TEAMSHARE E-
COMMERCE EXPERTS

ENTELION SOFTWARE SRL 03/06/2023

127037 M 2013
03788

Băcioiu' de la 1930 BECHEANU MARIANA 03/06/2023

127479 M 2013
03789

TEA GARDEN SAVA OANA 03/06/2023

127478 M 2013
03790

Ritmo SC CAFE EXPERT SRL 03/06/2023

138518 M 2013
03799

TIBI'S SECURITY SC TIBI S SECURITY SRL 03/06/2023

127180 M 2013
03807

GRIPONAL SLAVIA PHARM SRL 03/06/2023

127181 M 2013
03808

GRIPOFF SLAVIA PHARM SRL 03/06/2023

127182 M 2013
03809

THERAGRIP SLAVIA PHARM SRL 03/06/2023

127149 M 2013
03810

VIBROCIL RESPIRO NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA 03/06/2023

127293 M 2013
03780

MILKA CHOCOGRAINS KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
GmbH

03/06/2023

127619 M 2013
03781

PERSPECTIVES PRIGOANĂ HONORIUS ADRIAN
CONSTANTINESCU STEFAN

03/06/2023

146215 M 2013
03811

WestGate Studios SC PREFABRICATE VEST DOI SA 03/06/2023
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126948 M 2013
03798

LA RONDUL 23 august JADE EUROINVEST SRL 03/06/2023

129114 M 2013
03792

IACINTA HANDMADE CIAMA IACINTA-ELISABETA 03/06/2023

139184 M 2013
03783

OSER.RO BLAGA MARIUS IOAN 03/06/2023

136038 M 2013
03794

Conacul Boierului SC DINADI SRL 03/06/2023

140395 M 2013
03812

GENESIS DEVELOPMENT GENESIS DEVELOPMENT SA 03/06/2023

140534 M 2013
03813

ID GRUP SC WEST GATE SRL 03/06/2023

131539 M 2013
03692

Leather Brands SC ROMIND SERV SRL 04/06/2023

127423 M 2013
03691

fash on made in romania PAGARANI INVEST SRL 04/06/2023

127592 M 2013
03801

o gura de aer in + SC POWER SRL 04/06/2023

128189 M 2013
03840

Christine on the cloudy
LIGHT CLOTHES FOR
HEAVY DREAMERS

MARIA-CRISTINA SERBU 04/06/2023

147281 M 2013
03841

FESTIVALUL MARII
NEGRE - CALLATIS FEST

ASOCIATIA CALLATIS FEST - MAREA
NEAGRA

04/06/2023

127615 M 2013
03842

OCOLUL ROMANIEI SC DASIMO STUDIO SRL 04/06/2023

127442 M 2013
03814

So Special SODEXO PASS ROMANIA SRL 04/06/2023

128373 M 2013
03815

BLONG peccin SC VEST GRUP SRL 04/06/2023

127617 M 2013
03854

VIP LOVE CLUB SC MATREV INTERNATIONAL SRL 04/06/2023

128066 M 2013
03855

ANDI PRESS TOALETA ECO SC ANDI PRESS SRL 04/06/2023

127277 M 2013
03836

Alis MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

130469 M 2013
03856

STRAJERI PROTECT SC STRAJERI PROTECT SRL 04/06/2023

127917 M 2013
03844

WATCH ME PRODUCTIONS WATCH ME PRODUCTIONS SRL 04/06/2023
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127280 M 2013
03827

galeria AnnArt -
arta timpului tău

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

127671 M 2013
03864

consuelo by maite
makeup company

ADRIAN MUTU 04/06/2023

127279 M 2013
03828

AnnArt gallery -
arta timpului tau

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

128563 M 2013
03816

PRIMARUL GOSPODAR SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

127812 M 2013
03829

Târgul Naţional de Artă Alis MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

127813 M 2013
03830

Târgul Naţional
de Artă AnnArt

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

127450 M 2013
03847

FASTIX INALTA
TEMPERATURA

SIDELA SA 04/06/2023

127269 M 2013
03839

WBW SC ROMEXIM DIRECT SRL 04/06/2023

128564 M 2013
03817

PORTRET DE ARTIST SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

128565 M 2013
03818

BUNUL GUST LA ROMÂNI SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

125361 M 2013
03860

SPEED Taxi 9477
COMPANIA DE TAXIMETRE

COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED
TAXI SRL

04/06/2023

128566 M 2013
03819

PRIMARUL POPULAR SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

127814 M 2013
03831

Târgul Naţional
de Artă Ara Art

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

127449 M 2013
03848

THE LIBRARY BY URSUS SC URSUS BREWERIES SA 04/06/2023

128567 M 2013
03820

GĂTEALA DE DIMINEAŢĂ SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

128546 M 2013
03821

DESTINE CELEBRE SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

127278 M 2013
03833

Ara Art MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023

128930 M 2013
03862

FABRICA DE BERE
BUNĂ ESTD 2013

FABRICA DE BERE BUNA SRL 04/06/2023

133111 M 2013
03850

PHOTO PUZZLE D-TOYS SC D-TOYS SRL 04/06/2023

127815 M 2013
03835

Casa de Licitaţii Alis MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 04/06/2023
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128545 M 2013
03822

TERRA AETERNAE SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

128560 M 2013
03823

PENTRU CĂ EŞTI ROMÂN SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

128542 M 2013
03824

MINUTUL ROMÂNESC SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL 04/06/2023

127542 M 2013
03838

DIGITALIKA SÎRBOV SORIN IOAN 04/06/2023

128830 M 2013
03837

MUSCA - STOP SC INTERSET SRL 04/06/2023

129404 M 2013
03877

SECULAR PARCHET
DIN LEMN MASIV

SC DACOROM TRADING SRL 05/06/2023

126906 M 2013
03878

RITONI SC COMTEC 2000 INC SRL 05/06/2023

128484 M 2013
03881

BONY MEIFENG COM SRL 05/06/2023

127453 M 2013
03868

PRO SOFT LOGISTICĂ
DISTRIBUŢIE

PRO SOFT SRL 05/06/2023

127753 M 2013
03869

MIRUNETTE SC MIRUNETTE INTERNATIONAL
EDUCATION SRL

05/06/2023

127215 M 2013
03870

MADONA DUDU SC VELAND COM SRL 05/06/2023

126932 M 2013
03871

Chef de Grill DOLY - COM DISTRIBUTIE SRL 05/06/2023

128829 M 2013
03872

FARES 1929
STARE DE BINE

SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

05/06/2023

126871 M 2013
03874

Livada Transilvană
gusturi ca acasă

SC AFINUL SRL 05/06/2023

127533 M 2013
03875

Sărutul Florilor SC CRIDUS CONSTRUCT SRL 05/06/2023

127420 M 2013
03888

românia ca lumea SC RED UMBRELLA SRL 05/06/2023

132260 M 2013
03898

Renault Business Solution RENAULT s.a.s. 05/06/2023

129113 M 2013
03894

MIERCURI FILM CINEMA PALACE SRL 05/06/2023

127067 M 2013
03884

2 4 FUN YOUR CITY GUIDE SANDULESCU IOAN ALEXANDRU 05/06/2023

127895 M 2013
03895

SMELTINA KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

05/06/2023
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127066 M 2013
03885

B 24 FUN YOUR
CITY GUIDE

SANDULESCU IOAN ALEXANDRU 05/06/2023

127848 M 2013
03886

CONCURSUL NATIONAL DE
INTERPRETARE PENTRU
PIAN TALENTE ÎMPLINITE

FLORISTEAN ANDREI ROMAN 05/06/2023

126682 M 2013
03897

SPEED TAXI COMPANIA
DE TAXIMETRE 9477

COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED
TAXI SRL

05/06/2023

127080 M 2013
03887

FEMINOST SC ZDROVIT ROMANIA SRL 05/06/2023

129810 M 2013
03826

EUXIN EUXIN SA 05/06/2023

149559 M 2013
03919

FESTIVALUL CANTECULUI
POPULAR PATRIOTIC

LA OARBA SI LA IERNUT

ASOCIATIA CULTURALA PE MURES
SI PE TARNAVA

06/06/2023

130209 M 2013
03915

HyperCubic IT Outsourcing HYPERCUBIC SRL 06/06/2023

126688 M 2013
03936

forexchange MACCORP ITALIANA S.p.A 06/06/2023

127527 M 2013
03918

SUPREMIA GRUP
Poveşti cu condimente

SC SUPREMIA GRUP SRL 06/06/2023

126880 M 2013
03911

SWEET GARDEN SC MOBILRO SRL 06/06/2023

127204 M 2013
03937

STEAUA SPERANŢEI
ADĂPOST PENTRU CAI

LIANA PETROVICI 06/06/2023

125673 M 2013
03938

One Diabetic Forte SC ONEDIA DISTRIBUTION SRL 06/06/2023

129790 M 2013
03930

PAINE CA-N POVESTI VEL PITAR S.A. 06/06/2023

127652 M 2013
03933

VAMPIRES DUICA DANIEL 06/06/2023

128538 M 2013
03934

VAMPIRES WINE DUICA DANIEL 06/06/2023

127152 M 2013
03939

EL JIMADOR Brown-Forman Corporation (a Delaware
corporation)

06/06/2023

129248 M 2013
03940

OPTIDEPOZIT BANCPOST S.A. 06/06/2023

130193 M 2013
03942

Magazinul cu Piese
termo-hidro-sanitare

SC ROMSTAL IMPEX SRL 06/06/2023

126944 M 2013
03920

Ultra Bright future light SC ULTRA BRIGHT SRL 06/06/2023
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127471 M 2013
03903

HODACEANA ASOCIATIA CULTURALA HODACEANA 06/06/2023

127130 M 2013
03943

PISICILE ISTEŢE
PRIMESC FELIX

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

06/06/2023

128248 M 2013
03904

Hyper Slim IHEALTH MEDIA SRL 06/06/2023

125890 M 2013
03923

BERE DE CASĂ Cikoria o
veche tradiţie bucovineană

SC DAMPF PROD SRL 06/06/2023

130226 M 2013
03947

ZEO CATRUNA EMIL 06/06/2023

126621 M 2013
03905

SAMOS DISTRIBUŢIE SC SAMOS DISTRIBUTIE SRL 06/06/2023

128423 M 2013
03924

e Cliche SC NEXT FASHION D&D SRL 06/06/2023

128913 M 2013
03929

PAINE DE POVESTE VEL PITAR S.A. 06/06/2023

126610 M 2013
03906

DISTRIB PLUS SC DISTRIB PLUS SRL 06/06/2023

126787 M 2013
03914

CAROLI FELIE DE VIATA CAROLI FOODS GROUP SRL 06/06/2023

130227 M 2013
03948

MINERAL ZEOLIT CATRUNA EMIL 06/06/2023

128906 M 2013
03949

DECS KOLECTIV FILM SRL 06/06/2023

127081 M 2013
03927

LELIA ceai, cafea
şi alte bunătăţi

Ioana Adina Lelia PREDA 06/06/2023

128926 M 2013
03928

exclusiv One natural SC ONEDIA DISTRIBUTION SRL 06/06/2023

126890 M 2013
03913

MAGICSOL SC DORIPESCO PROD SRL 06/06/2023

128819 M 2013
03932

Best meal e timpul pentru
o masă sănătoasă!

SC BEST MEAL SRL 06/06/2023

126943 M 2013
03907

CEI3BUCATARI.RO SC LIGHT VIDEO PRODUCTION SRL 06/06/2023

128808 M 2013
03909

un bărbat adevărat SC PRO TV SA 06/06/2023

128788 M 2013
03910

PROFEŢII DESPRE TRECUT SC PRO TV SA 06/06/2023

167730 M 2013
03968

LEAGĂN BETO HINTA SZENTES Z LASZLO Intreprindere
Individuală

07/06/2023
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128576 M 2013
03956

JOHNNY DAMIX ŞTEFAN-ION BONCEA 07/06/2023

127544 M 2013
03951

PROVITA 2000 SC PROVITA CENTER SRL
SC PROVITA 2000 SRL

07/06/2023

127994 M 2013
03969

CANIN ESCORT SECURITY SC CANIN ESCORT SECURITY SRL 07/06/2023

128577 M 2013
03955

JOHNNY DAMIX ŞTEFAN-ION BONCEA 07/06/2023

127719 M 2013
03953

CURSA VIEŢII S.C. STAR STORAGE S.A. 07/06/2023

128295 M 2013
03950

nuka bistro-soul-wine MIRCEA MARIUS DORIN TIPLEA 07/06/2023

128294 M 2013
03961

San Giorgio EDITAT
DE CRUCEA ROŞIE

GIURGIU FII VOLUNTAR !
FII CRUCEA ROSIE !

FILIALA DE CRUCE ROSIE GIURGIU 07/06/2023

173999 M 2013
03967

Slimmm... bread SC PATISGAL SRL 07/06/2023

128046 M 2013
03958

STEJARII COUNTRY CLUB SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL
SRL

07/06/2023

127458 M 2013
04017

IBERIA RENOVABLES SC IBERIA RENOVABLES SRL 10/06/2023

127540 M 2013
04000

MT Fundaţia Măreţie şi Talent FUNDATIA MARETIE SI TALENT 10/06/2023

129980 M 2013
04016

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

137956 M 2013
04002

ALBACH TODOR FLORIN 10/06/2023

129156 M 2013
03998

mereu mai buni DAAS
consistently better

SC DAAS IMPEX SRL 10/06/2023

128767 M 2013
03983

MOTA WEARABLE METAL MARIN IONUT CRISTIAN 10/06/2023

127991 M 2013
03984

LATINO NAILS SC RUBIZARA SRL 10/06/2023

127798 M 2013
03985

PLEIADA SC AUTOGAS SRL 10/06/2023

141441 M 2013
03986

MIRION SQUAD SECURITY
PROTECŢIE ŞI PAZĂ

SC MIRION SQUAD SECURITY SRL 10/06/2023

128616 M 2013
03987

t TETAROM
parcuri industriale

SC TETAROM SA 10/06/2023
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127253 M 2013
03995

Ferma Caprele Irinucăi IRINA CIOCHINĂ 10/06/2023

127673 M 2013
04007

SENSO days SC INTERNATIONAL TRANSACTIONS
& SERVICES SA

10/06/2023

128793 M 2013
03988

ALUX SC FIBREX CO SRL 10/06/2023

127955 M 2013
03972

SUPER BINGO SC METROPOLIS GRUP SRL 10/06/2023

142387 M 2013
04008

BM-TECH SC GENERAL BIOTECH SRL 10/06/2023

127841 M 2013
03973

Yell ! SC AQUAMOLD TRADING SRL 10/06/2023

129979 M 2013
04015

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

132884 M 2013
03974

STEAK HOUSE Red Angus SC OPERATIVE STEAKHOUSE
GROUP SRL

10/06/2023

128949 M 2013
03993

MOLDOVAN
CARMANGERIE meşteşugul

merge mai departe

SC COSM FAN CARMANGERIE SRL 10/06/2023

127613 M 2013
03975

VLĂDUŢ'S STORY ART & CRAFT DESIGN SRL 10/06/2023

129975 M 2013
04011

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

125854 M 2013
03981

CRIsoft Software that thinks SC CHRISTIAN GAVRILĂ SRL 10/06/2023

129976 M 2013
04012

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

129977 M 2013
04013

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

129978 M 2013
04014

HAVELLS HAVELLS INDIA LIMITED 10/06/2023

172786 M 2013
04004

Cozonac
Moldovenesc Pambac

SC PAMBAC SA 10/06/2023

128792 M 2013
03989

WATER SENSATIONS SC FIBREX CO SRL 10/06/2023

157577 M 2013
04010

MiniPrint MIHAI TIBERIU ALEXANDRU NICOLAE 10/06/2023

126395 M 2013
03979

Software that thinks SC CHRISTIAN GAVRILĂ SRL 10/06/2023

1595



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

126017 M 2013
03980

CRIsoft Programe
care gandesc

SC CHRISTIAN GAVRILĂ SRL 10/06/2023

128534 M 2013
03782

AURORA După reţete vechi SC AURORA COM SRL 10/06/2023

142319 M 2013
03846

MMS Moldavian
Meridian SECURITY

SC MOLDAVIAN MERIDIAN SRL 10/06/2023

127074 M 2013
03582

RESTAURANT ORHIDEEA CÎRSTEA MARIUS 10/06/2023

130925 M 2013
01578

SARE Albă ca zăpada BLEOTU ILIE 11/06/2023

127237 M 2013
04020

VALURILE MĂRII BUCURIA SA 11/06/2023

127236 M 2013
04021

UMBRELE BUCURIA SA 11/06/2023

127235 M 2013
04022

CIOCO CAR BUCURIA SA 11/06/2023

127238 M 2013
04019

BRĂNDUŞA BUCURIA SA 11/06/2023

127234 M 2013
04023

REVELION BUCURIA SA 11/06/2023

128968 M 2013
04024

SANA BUCURIA SA 11/06/2023

128969 M 2013
04025

PLAI BUCURIA SA 11/06/2023

127267 M 2013
04037

FERETO SC RITUAL INTERNATIONAL SRL 11/06/2023

127469 M 2013
04026

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127197 M 2013
04046

B INTER SC INTER BROKER DE ASIGURARE
SRL

11/06/2023

127239 M 2013
04018

FULGUŞOR BUCURIA SA 11/06/2023

127467 M 2013
04027

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127941 M 2013
04053

Buna, sunt Max! PET PRODUCT S.R.L. 11/06/2023

127464 M 2013
04028

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127704 M 2013
04045

ROPLANT SC ROPLANT SRL 11/06/2023
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127470 M 2013
04029

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127468 M 2013
04030

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127353 M 2013
04034

EVONOMIX SC W3 MARKETING TECHNOLOGY
SRL

11/06/2023

127466 M 2013
04031

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127465 M 2013
04032

Arhitect Anca Petrescu MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA ANCA
VICTORIA

11/06/2023

127354 M 2013
04035

Total Fix SC IMPLANTOSHOP DISTRIBUTION
SRL

11/06/2023

130030 M 2013
04033

Mărgele de Poveste AVRAM MARIOARA ANGELA 11/06/2023

128647 M 2013
04049

NOC - respond
to any challenge

PROCONY 97 COM SRL 11/06/2023

129024 M 2013
04039

Digital Heart SENIOR HYPERACTIVE SA 11/06/2023

129023 M 2013
04040

SENIORHYPER SENIOR HYPERACTIVE SA 11/06/2023

127144 M 2013
04041

RITURAN RANBAXY LABORATORIES LIMITED 11/06/2023

127161 M 2013
04050

BSS BLUE SECURITY
SERVICES

SC BLUE SECURITY SERVICES SRL 11/06/2023

130722 M 2013
04051

SC FEIDA ROMAN TRADING
IMPOREX SRL

11/06/2023

127913 M 2013
04042

MINDMAGNET BUILDING
A BETTER WEB

SC MIND MAGNET SRL 11/06/2023

155784 M 2013
04043

diverta mereu ceva nou
SUSPENDED BOOK
O carte în aşteptare

RADU TRADING COMPANY SRL 11/06/2023

127038 M 2013
04044

RINA GHEORGHITA ALEXANDRINA 11/06/2023

127940 M 2013
04052

Buna, sunt Ani! PET PRODUCT S.R.L. 11/06/2023

128634 M 2013
04054

DENIZ BRANZA
BULGAREASCA
VACA-PALMIER

GHEORGHE GIGI 11/06/2023

126961 M 2013
04064

Expo CASA Auto SC CASA AUTO SRL 12/06/2023
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127426 M 2013
04067

PATRICK & CO SECURITY SC PATRICK & CO SECURITY SRL 12/06/2023

127087 M 2013
04068

PRODIN FONDATA 1955 SC PRODIN SA 12/06/2023

129458 M 2013
04055

Târgul Naţional
de Artă Artmark

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 12/06/2023

134564 M 2013
04056

Târgul Naţional de
Artă Art Yourself

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 12/06/2023

129457 M 2013
04057

Târgul Naţional de
Artă Monavissa

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 12/06/2023

131446 M 2013
04069

SIEGBERT ROVENTA ROLAND 12/06/2023

127076 M 2013
04070

55 JAZZ music bar SC TABOO DESIGN SHOP SRL 12/06/2023

126952 M 2013
04071

HOTEL BRADUL
Poiana Braşov

SC ANA HOTELS SA 12/06/2023

147188 M 2013
04077

VIAŢA MEDICALĂ
Săptămânal profesional,

social şi cultural al
personalului medical

MEDICHUB MEDIA SRL 12/06/2023

127103 M 2013
04058

pietricica SC PIETRICICA TURISM SRL 12/06/2023

126959 M 2013
04062

AutoViva SC CASA AUTO SRL 12/06/2023

126978 M 2013
04059

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD 12/06/2023

172856 M 2013
04082

specialspas.ro SC GREYPOINT SOLUTION SRL 12/06/2023

126953 M 2013
04072

ANA LOYALTY SC ANA HOTELS SA 12/06/2023

172857 M 2013
04083

greypoint solution...passion
for well done things

SC GREYPOINT SOLUTION SRL 12/06/2023

127328 M 2013
04060

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD 12/06/2023

127329 M 2013
04061

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD 12/06/2023

127050 M 2013
04065

ALGOFARM SC FARMACOM SA 12/06/2023

129235 M 2013
04084

MEDICA M3
Stomatologie.Oftalmologie.Fertilizare

in Vitro

SC MEDICA M3 COMEXIM SRL 12/06/2023
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127031 M 2013
04063

CRISTIANA CENTRUL
AFACERILOR DE SUCCES

SC CRISTIANA SA 12/06/2023

172858 M 2013
04081

perfectspas.ro SC GREYPOINT SOLUTION SRL 12/06/2023

172855 M 2013
04080

Intretinerespa.ro SC GREYPOINT SOLUTION SRL 12/06/2023

128088 M 2013
04085

Petrişor Tănase TĂNASE PETRIŞOR 12/06/2023

172854 M 2013
04079

intretinerejacuzzi.ro SC GREYPOINT SOLUTION SRL 12/06/2023

134195 M 2013
04116

AYURVEDIC PHARMA CATRUNA EMIL 13/06/2023

131092 M 2013
04117

OXIGENARE ACTIVA CATRUNA EMIL 13/06/2023

127865 M 2013
04088

Lactag BUENO SC LACTAG SA 13/06/2023

128085 M 2013
04098

REMARCABIL SC EUROTRANS SRL 13/06/2023

131533 M 2013
04108

INFLUENT S.C. TOP STRONG S.R.L.- D. 13/06/2023

128728 M 2013
04109

MARKET NON
STOP Lângă tine

ENCULESCU FLORIN-SERGIU 13/06/2023

131095 M 2013
04124

IMUNO PHARM CATRUNA EMIL 13/06/2023

131094 M 2013
04125

NATURAL STEM CATRUNA EMIL 13/06/2023

128317 M 2013
04127

ARGINTBIOTIC CATRUNA EMIL 13/06/2023

129438 M 2013
04111

SUNNY sem BRATIA PEPECH OOD 13/06/2023

131125 M 2013
04093

milleniumpeople SC MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP SRL

13/06/2023

127418 M 2013
04094

C.I.P. (CORECTIV,
IGIENIC, PARFUMAT)

S.C.M. COLIN DAILY 13/06/2023

127419 M 2013
04095

MENTOSAN S.C.M. COLIN DAILY 13/06/2023

129149 M 2013
04101

JAR TELE SHOW MOCANU NARCISA ANGELICA 13/06/2023

129437 M 2013
04112

SUNNY sem BRATIA PEPECH OOD 13/06/2023
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128650 M 2013
04113

studio85 CRANGUS VALERIU 13/06/2023

128255 M 2013
04114

ROMÂNIA FRUMOASĂ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

13/06/2023

129150 M 2013
04102

MORE ART.MORE
ATTITUDE

MOCANU NARCISA ANGELICA 13/06/2023

128721 M 2013
04103

LARIX Respiraţie uşoară SC LARIX COM IMPEX SRL 13/06/2023

132570 M 2013
04128

AKAI PHENOMENON AGENTS LIMITED 13/06/2023

128045 M 2013
04106

TERAPIA 3C
CONSTIENTIZARE
CONCENTRARE
COORDONARE

COJOCARU PAUL CONSTANTIN 13/06/2023

127257 M 2013
04131

GRUPUL TESTER SC TESTER GRUP SRL 13/06/2023

126651 M 2013
04129

DRAG DE ROMÂNIA SC CARREFOUR ROMANIA SA 13/06/2023

135863 M 2013
04107

Hai la munte SC BALL PRINTEX SRL 13/06/2023

127351 M 2013
03992

GIMINI SC AGORA CONSULTING SRL 13/06/2023

173431 M 2013
04132

SPORTBLITZ SC RINGIER ROMANIA SRL 14/06/2023

129357 M 2013
04150

D DENSO CORPORATION 14/06/2023

127827 M 2013
04138

TELEVIZIUNEA
AGRICULTURII

SC AGRO TV NETWORK SRL 14/06/2023

127754 M 2013
04141

axys tanatopraxie AXYS TANATOPRAXIE SRL 14/06/2023

127604 M 2013
04144

ERGOM SECURITY SC ERGOM SECURITY SRL 14/06/2023

127626 M 2013
04145

big bounce only
the strong survive

ANDREIANU ELENA 14/06/2023

126362 M 2013
04133

M MIC NEWS
Sursa ta de stiri!

MARCU VIOREL ANDREI
PADURE MIHAI
CALDARARU MIHAI

14/06/2023

128859 M 2013
04146

savor KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

14/06/2023

128860 M 2013
04147

LEONSTEINER KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

14/06/2023

1600



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 02/2023

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

127133 M 2013
04148

OHDM PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CORNELIU AMARIEI

14/06/2023

128049 M 2013
04149

TIARE BOZU LUMINIŢA-MARIA 14/06/2023

150195 M 2013
04134

OSCAR accessories SC OSCAR ACCESSORIES SRL 14/06/2023

174313 M 2013
04151

WENGER S.A. 14/06/2023

127878 M 2013
04135

italinvest SC ITALINVEST 2000 SRL 14/06/2023

127880 M 2013
04136

CIR Circolo Imprenditori
Italiani in Romania

SC ITALINVEST 2000 SRL 14/06/2023

127816 M 2013
04137

ZIUA NEWS MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 14/06/2023

127660 M 2013
04142

OPTIVIO OPREA RĂZVAN
OPREA BOGDAN

14/06/2023

130648 M 2013
04153

STANLEY BRAT PERIANU SORIN CRISTIAN 17/06/2023

127916 M 2013
04169

LONG PROJECT LUNG MIHAI-ANTON 17/06/2023

146595 M 2013
04154

COLEGIUL MEDICILOR
DENTIŞTI DIN

ROMÂNIA CMDR

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN
ROMANIA

17/06/2023

158609 M 2013
04155

Chrome computers CHROME COMPUTERS SRL 17/06/2023

131803 M 2013
04173

BUCHAREST
SCIENCE FESTIVAL

ALEXANDRU TOMA PATRASCU 17/06/2023

127141 M 2013
04180

EVS Media SC EVS MEDIA NET SRL 17/06/2023

127142 M 2013
04181

EVS Apartments SC EVS MEDIA NET SRL 17/06/2023

127143 M 2013
04182

EVS Group SC EVS MEDIA NET SRL 17/06/2023

128029 M 2013
04157

CeSăVezi.ro în România SC PROACTIVE HR PROFILE SRL 17/06/2023

128874 M 2013
04183

TPS Tesla Power Systems TESLA POWER SYSTEMS 17/06/2023

130147 M 2013
04160

Procell accessories
Your Colorful Life

SC ARCO EXPERT SRL 17/06/2023
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127762 M 2013
04185

VARA PE VAL SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

17/06/2023

128041 M 2013
04159

PERLA EVENTS SC ARCO EXPERT SRL 17/06/2023

127520 M 2013
04177

Agrimatco SC AGRIMATCO SRL 17/06/2023

128884 M 2013
04152

LIBERTATEA INDEXA.ro
Găseşti. Rezolvi. Câştigi

SC RINGIER ROMANIA SRL 17/06/2023

127159 M 2013
04178

Hemo Stop Kwizda Holding GmbH 17/06/2023

128451 M 2013
04186

YAP PRODUCTION-PAUL
ALEXANDRU IORGA

IORGA PAUL ALEXANDRU 17/06/2023

127543 M 2013
04162

C Civilibrate engage yourself MOGODICI TITU CRISTIAN
FLORESCU LIVIU

17/06/2023

127148 M 2013
04179

GEMINO Irvita Plant Protection a Branch of
Celsius Property B.V.

17/06/2023

132807 M 2013
04164

YU&YU WU YANFEN 17/06/2023

128452 M 2013
04187

PACT-LEO IORGA -LIO- IORGA LEONARD 17/06/2023

127188 M 2013
04168

ISIM INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
IN SUDURA SI INCERCARI DE
MATERIALE

17/06/2023

127967 M 2013
04166

ALTER EGO, CONTRACTUL
DINTRE ACTOR
SI PERSONAJ

PETRICEANU-CUTINA ORLANDO
STEFAN

17/06/2023

128431 M 2013
04163

GAURA DULCE SC TRANSILVANIA HOTELS &
RESTAURANTS SRL

17/06/2023

128374 M 2013
04237

ARHISOFT CONTROL
MANAGEMENT

SC CONTROL ARHISOFT
MANAGEMENT SRL

18/06/2023

186693 M 2013
04238

Il Destino RISTORANTE
ITALIANO

SC RESTAURANT ANUL 1938 18/06/2023

127203 M 2013
04197

FĂT-FRUMOS din LACRIMĂ SC MURFATLAR ROMANIA SA 18/06/2023

129477 M 2013
04239

UNIVERSAL STRATEGIES
& PROTECTION SYSTEMS

SC UNIVERSAL STRATEGIES &
PROTECTION SYSTEMS SRL

18/06/2023

142073 M 2013
04224

FRIENDLY VAMPIRE SC BEFORE BUSINESS SRL 18/06/2023

127201 M 2013
04201

MENIU DE-A GATA SC PREFERA FOODS SA 18/06/2023
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127200 M 2013
04199

MENIU DE-A GATA SC PREFERA FOODS SA 18/06/2023

127882 M 2013
04211

Pachetul Xteen BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 18/06/2023

148963 M 2013
04240

RED ALERT
SECURITY SYSTEM

S.C. RED ALERT SECURITY SYSTEM
S.R.L.

18/06/2023

139906 M 2013
04200

MENIU DE-A GATA SC PREFERA FOODS SA 18/06/2023

127202 M 2013
04202

Capricii şi Delicii PREFERA TRADING S.R.L. 18/06/2023

128825 M 2013
04226

NIXMANN SC JETRUN SRL 18/06/2023

127830 M 2013
04212

STUDIO 33 BEAUTY POINT IMAGE EXPERT SRL 18/06/2023

128124 M 2013
04241

VITOSHA BOTTLING COMPANY - GORNA
BANIA

18/06/2023

127266 M 2013
04204

COLONFIT SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

18/06/2023

127870 M 2013
04234

Asculta-ti mesterul SC bauMax Romania SRL 18/06/2023

128025 M 2013
04206

OXIN SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

18/06/2023

128023 M 2013
04208

CANADIAN TEA SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

18/06/2023

128024 M 2013
04209

CEAI CANADIAN SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

18/06/2023

130157 M 2013
04210

ECOFIT MAGIC SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

18/06/2023

128824 M 2013
04225

d DELMAG MAGAZINUL
TAU DE ELECTRONICE

SC JETRUN SRL 18/06/2023

125997 M 2013
04229

ALBA ENERGY TODOR FLORIN 18/06/2023

127856 M 2013
04230

SELGROS CASH
& CARRY Merită

SELGROS CASH & CARRY SRL 18/06/2023

128541 M 2013
04231

QUARK LET
THERE BE LIGHT!

SC ECOLIGHT ELECTRIC SRL 18/06/2023

130164 M 2013
04244

ENJOY SC PET PRODUCT SRL 18/06/2023

127252 M 2013
04217

Accent BIJUTERII COMACCENT SRL 18/06/2023
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128928 M 2013
04219

FULNET OLARIU IULIANA CRISTINA 18/06/2023

127775 M 2013
04220

NERV OBREJA CLAUDIU-OVIDIU 18/06/2023

132120 M 2013
04221

ACADETRA Academia
Limbilor Străine

SC ELAMI CONSULTING SRL 18/06/2023

133130 M 2013
04222

SHiL NOFAL JALAL 18/06/2023

129787 M 2013
04242

ENJOY SC PET PRODUCT SRL 18/06/2023

142074 M 2013
04223

ASK ME ABOUT RO SC BEFORE BUSINESS SRL 18/06/2023

127871 M 2013
04232

ALEGEREA MEŞTERILOR SC bauMax Romania SRL 18/06/2023

127869 M 2013
04233

ALEGEREA MEŞTERILOR SC bauMax Romania SRL 18/06/2023

130163 M 2013
04243

ENJOY SC PET PRODUCT SRL 18/06/2023

141543 M 2013
04078

ROMPATENT DESIGN SC ROMPATENT DESIGN SRL 18/06/2023

128798 M 2013
04271

ROMEGA NEMRUT SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
SRL

19/06/2023

127265 M 2013
04264

INTERACTIV SLIM SC CANADIAN FARMACEUTICALS
SRL

19/06/2023

127102 M 2013
04255

DOMOTIL SC LABORMED PHARMA SA 19/06/2023

127633 M 2013
04287

wine republic SC WINE REPUBLIC SRL 19/06/2023

126867 M 2013
04256

DORADI CERAMIC DORADI CERAMIC SRL 19/06/2023

128032 M 2013
04288

CEMROM MULTICEM ANASTASESCU MIHAI 19/06/2023

141801 M 2013
04275

ANVI PROFESSIONAL
SECURITY

SC ANVI PROFESSIONAL SECURITY
SRL

19/06/2023

128947 M 2013
04276

L&C invest robineţi
buni şi ieftini

SC WISE CONSULT SRL 19/06/2023

125907 M 2013
04257

RadiRo SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

19/06/2023

127473 M 2013
04277

SKILL BAZE TRAINING SC SKILL BAZE TRAINING SRL 19/06/2023
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127091 M 2013
04278

optimm SC M&M PRODUCT SRL 19/06/2023

127677 M 2013
04289

MONDO RESTAURANT SC CONTINENTAL HOTELS SA 19/06/2023

129093 M 2013
04284

AL ARABIYA FABKA GROUP SRL 19/06/2023

146429 M 2013
04290

ORANGEFOTO FLOREA BOGDAN NICOLAE 19/06/2023

130608 M 2013
04279

HERBAMEDICA SC KATALINA CONCEPT SRL 19/06/2023

126975 M 2013
04282

AUTO GARAGE conduci
oricând cu încredere

VADUVA RADU - ILIE 19/06/2023

127851 M 2013
04293

AMA OPTIMAX SC AMA OPTIMEX SRL 19/06/2023

128789 M 2013
04295

CD Capricii şi Delicii Prefera PREFERA TRADING S.R.L. 19/06/2023

127079 M 2013
04280

DESIGNED FOR YOU BY IM ION MADALIN SEBASTIAN 19/06/2023

128123 M 2013
04298

Lingura şi Strachina SC LINGURA & STRACHINA SRL 19/06/2023

134742 M 2013
04297

SPARTAN SEX
POWER TREZEŞTE
BĂRBATUL DIN TINE

BRÎNZILA OLESEA 19/06/2023

130526 M 2013
04299

Di Wine SC EFES BEER SRL 19/06/2023

127993 M 2013
04300

CONTROL DIGEST SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

19/06/2023

127009 M 2013
03632

Rozoti SPEDITION SC ROZOTI PRODCOM SRL 19/06/2023

128993 M 2013
04302

MISS & MISTER
BUCOVINA-SUCEAVA

BRATU VIOREL 20/06/2023

129102 M 2013
04304

MISS & MISTER CARPAŢI BRATU VIOREL 20/06/2023

132214 M 2013
04305

Blow Dry Bar SORANA BELCIU - SPĂTARU 20/06/2023

127666 M 2013
04306

JEAN BRENIN SC KAYA TIME SRL 20/06/2023

132710 M 2013
04307

Concursul de Pian Irina Şaţchi ASOCIATIA CULTURALA IRINA
ŞAŢCHI (ACIS)

20/06/2023
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127698 M 2013
04309

Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen
Building Bridges

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

20/06/2023

127699 M 2013
04310

NNDKP BUILDING BRIDGES NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

20/06/2023

127802 M 2013
04341

BYSCORD KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto 20/06/2023

146327 M 2013
04342

EPIKOURIA DINESCU ALEXANDRU 20/06/2023

128740 M 2013
04331

COLECŢIA IMPEX
IMAGINEA TA . . . FĂRĂ

COMPROMISURI.

SC COLECŢIA IMPEX SRL 20/06/2023

128950 M 2013
04311

GLOBAL EURO TRADE
we trade diversity

SC GLOBAL EURO TRADE SRL 20/06/2023

127593 M 2013
04332

E 2007 Edessa
TURKISH CUISINE

SC MAHMUT USTA SERV SRL 20/06/2023

127960 M 2013
04301

AQUA VERA SC PROFELIS C&V SRL 20/06/2023

127784 M 2013
04340

Zilele Prieteniei
BERGENBIER

SC BERGENBIER SA 20/06/2023

128849 M 2013
04324

Râureni Dieta SC ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI SRL

20/06/2023

130007 M 2013
04313

MALL Boutique CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN 20/06/2023

128848 M 2013
04325

Annabella Zilnic SC ANNABELLA SRL 20/06/2023

127777 M 2013
04333

Porcellino Grasso PARASCHIV JUSTIN OVIDIU 20/06/2023

127946 M 2013
04326

DEXANGIO SC AC HELCOR SRL 20/06/2023

146153 M 2013
04334

CMC MONUMENTAL SC CMC MONUMENTAL SRL 20/06/2023

132173 M 2013
04317

ARADUL-ORGAN
DE PRESĂ LOCALĂ

BLIDAR VALER 20/06/2023

127731 M 2013
04318

UVSPORT SC ERELKA SRL 20/06/2023

128686 M 2013
04335

STIREA PH SC LAW CONSTRUCT SRL 20/06/2023

127952 M 2013
04319

ROSTT GROSS ADRIAN-LAURENŢIU
BOCA DANIEL IOAN

20/06/2023
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129332 M 2013
04336

JURNALUL Prahovean SC LAW CONSTRUCT SRL 20/06/2023

128083 M 2013
04320

lem'ssofa collection SC LEMET SRL 20/06/2023

132769 M 2013
04327

CORSO SC BRAN COM IMPEX SRL 20/06/2023

127932 M 2013
04328

REGELE GRESIEI SC DOMCRILEN SRL 20/06/2023

128870 M 2013
04329

APERTA SC SCRIBANT DISTRIBUTION SRL 20/06/2023

129454 M 2013
04330

TRIREMA mediation group SC REAL DEAL SRL 20/06/2023

128357 M 2013
04343

BAKLAVALELE GOLD SC TURKISH DELIGHT SRL 20/06/2023

128005 M 2013
04352

WWW.CASTALIAEVENTS.COMMUŞAT LAURA 21/06/2023

149120 M 2013
04353

FANTANA CRISTALINA REWE Romania S.R.L. 21/06/2023

132975 M 2013
04354

AQUA FONTANA REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

21/06/2023

128415 M 2013
04365

AB ARTERIUS BUSINESS SC ARTERIUS BUSINESS SRL 21/06/2023

127013 M 2013
04355

DIAMOND SPRING SC REWE (ROMÂNIA) SRL 21/06/2023

131340 M 2013
04366

STORIETTE Video
Biografii Premium

RAŢĂ MARINELA LOREDANA 21/06/2023

127480 M 2013
04356

ARKADYA SC BUSINESS GROUP SRL 21/06/2023

129638 M 2013
04358

KIRAMIK SC KIRAMIK SRL 21/06/2023

128034 M 2013
04367

lawrens LAWRENS COSMETICS, INC. 21/06/2023

127063 M 2013
04359

Nestor Nestor
Diculescu Kingston

Petersen SOCIETATE
CIVILĂ DE AVOCAŢI
BUILDING BRIDGES

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

21/06/2023

127303 M 2013
04369

COMPACT the QUALITY way SC COMPACT SERVICE ABC SRL 21/06/2023

128009 M 2013
04348

ALETHEEA
ŞCOALĂ PRIVATĂ

MONA MUŞAT 21/06/2023
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126969 M 2013
04360

KROSS Empowering Oil SC CONEX DISTRIBUTION SA 21/06/2023

128002 M 2013
04349

CASTALIA EVENTS MUŞAT LAURA 21/06/2023

128003 M 2013
04350

CASTALIA EVENTS MUŞAT LAURA 21/06/2023

126937 M 2013
04345

Duncea, Ştefănescu &
Associates corespondent

law firm of Mazars România

SCA DUNCEA, STEFANESCU SI
ASOCIATII

21/06/2023

128004 M 2013
04351

CASTALIA EVENTS MUŞAT LAURA 21/06/2023

127912 M 2013
04363

IHOLU - Ansamblu
de dansuri Armâneşti

GOGA MIRELA 21/06/2023

127166 M 2013
04346

Nutrisol SC TORENT DISTRIBUTION SRL 21/06/2023

126960 M 2013
04357

SC APE MINERALE BACAIA SRL 21/06/2023

129028 M 2013
04215

Mandat online COMPANIA NATIONALA POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

21/06/2023

129027 M 2013
04214

Mandat poştal COMPANIA NATIONALA POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

21/06/2023

128038 M 2013
04171

Gurmand apetit SC CRIS VEST CARNE SRL 21/06/2023

132100 M 2014
00645

FOX SPORTS 1 Fox Media LLC 21/06/2023

127433 M 2013
04245

IL PASSO SHOES
& ACCESSORIES

SC PESTOS SRL 25/06/2023

127738 M 2013
04087

coral Proaspete
cum le face natura!

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
MIERAU ANA

25/06/2023

127363 M 2013
04382

Fundaţia Hipnoza
Complementară

FUNDAŢIA HIPNOZA
COMPLEMENTARĂ ROMANIA

25/06/2023

128814 M 2013
04383

ANUALA DE URBANISM GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE 25/06/2023

128144 M 2013
04384

AKIOM SC AKIOM CONSULTING SRL 25/06/2023

127820 M 2013
04373

BM Barnett McCall
SEARCH & SELECTION

a Gi Group company

SC BARNETT MCCALL
RECRUITMENT SRL

25/06/2023

130086 M 2013
04375

LOVE PLUS THINESSE SOCIAL MARKETING SOLUTIONS
SRL

25/06/2023
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127781 M 2013
04406

Alberto Clarini SC SACCIO INVEST SRL 25/06/2023

127779 M 2013
04393

DeMedia SC D&M COMERT INDUSTRIE SRL 25/06/2023

127866 M 2013
04379

INSPIRIO SC PROFELIS C&V SRL 25/06/2023

127322 M 2013
04376

PR & MORE Speak up! GOG ADRIAN BOGDAN 25/06/2023

127823 M 2013
04394

MIRODIA INGREDIENTUL
TAU SECRET

CATALIN IONUT ICHIM
SIMONA BRATILA

25/06/2023

127868 M 2013
04377

GALERIA CU IDEI SC PROFELIS C&V SRL 25/06/2023

127867 M 2013
04378

CASA DEMONSTRATIVA SC PROFELIS C&V SRL 25/06/2023

128861 M 2013
04408

ZIPER SC NORIEL IMPEX SRL 25/06/2023

127727 M 2013
04381

FIGO KIDS GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 25/06/2023

127836 M 2013
04396

KRONEMAG SC KRONEMAG MILLENIUM SRL 25/06/2023

131375 M 2013
04397

WIND MEASUREMENTS SC HOT RING SRL 25/06/2023

127614 M 2013
04411

VESTA SECURITY GROUP SC VESTA SECURITY GROUP SRL 25/06/2023

128142 M 2013
04380

BALOGH TESZTA BALOGH TESZTA ZRT. 25/06/2023

128219 M 2013
04389

Pitt Leffer LEFTER PETRICA 25/06/2023

127683 M 2013
04413

Agro Kultura SC B1 TV CHANNEL SRL 25/06/2023

130712 M 2013
04398

CITY POINT SC AVIATIEI NORD REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

25/06/2023

127780 M 2013
04392

SC D&M COMERT INDUSTRIE SRL 25/06/2023

127168 M 2013
04399

Cottonissima MOD-ELLE COMPANY SRL 25/06/2023

127752 M 2013
04412

Agri Kultura SC B1 TV CHANNEL SRL 25/06/2023

160866 M 2013
04402

SC SMART EXIM COM SRL 25/06/2023
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130806 M 2013
04440

TOTEM SC TOTEM COMMUNICATION SRL 26/06/2023

130805 M 2013
04441

TOTEM Group SC TOTEM COMMUNICATION SRL 26/06/2023

128109 M 2013
04419

ROMARIS IONESCU TRAIAN 26/06/2023

130788 M 2013
04442

TOTEM Research SC TOTEM COMMUNICATION SRL 26/06/2023

130801 M 2013
04443

TOTEM Communication SC TOTEM COMMUNICATION SRL 26/06/2023

142221 M 2013
04446

ZIUA UNIVERSALA A IEI ANDREEA DIANA TANASESCU 26/06/2023

142220 M 2013
04447

LA BLOUSE ROUMAINE ANDREEA DIANA TANASESCU 26/06/2023

130524 M 2013
04426

DAAS GAS SC DAAS INDUSTRIES SRL 26/06/2023

128862 M 2013
04427

Clinica Promed System SC PROMED HOSPITAL SRL 26/06/2023

127745 M 2013
04437

Rarăul MBS MĂMĂLIGUŢĂ
cu brânză de vaci şi

smântână FĂGĂRAŞ

SC ALBALACT SA 26/06/2023

127921 M 2013
04429

JOLLY CORNER
SWEETS & ICE-CREAM

SC MAGIC WORLD DEVELOPMENTS
SA

26/06/2023

127922 M 2013
04430

BEERS&CHEERS
SPORTS BAR

SC MAGIC WORLD DEVELOPMENTS
SA

26/06/2023

127855 M 2013
04431

VACAMUUU SC MEAT MARKET & FOODS SRL 26/06/2023

127893 M 2013
04414

M Minifinans TRĂIEŞTE-
ŢI DORINŢA!

NEAGU CATALIN-FENELON 26/06/2023

127892 M 2013
04415

M Minifinans AVANSUL
TĂU DIN SALARIU

NEAGU CATALIN-FENELON 26/06/2023

128551 M 2013
04433

PAMI NGUYEN THANH NGA 26/06/2023

128054 M 2013
04418

LINDIE SC LOVELY SHOES SRL 26/06/2023

127891 M 2013
04416

ao asigurorice NEAGU CATALIN-FENELON 26/06/2023

128618 M 2013
04439

arps Asociaţia Română
pentru Promovarea Sănătăţii

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII - ARPS

26/06/2023
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128358 M 2013
04434

ARAGAZ ECO SC BULROM GAS IMPEX SRL 26/06/2023

127890 M 2013
04417

v viva Soluţii de
asigurare pentru afaceri

NEAGU CATALIN-FENELON 26/06/2023

128259 M 2013
04262

TURBOSTART GOO SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE
CHIMICE SA

26/06/2023

128258 M 2013
04258

PRACTIC-OPTIMAL SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE
CHIMICE SA

26/06/2023

128260 M 2013
04261

TURBOSTART SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE
CHIMICE SA

26/06/2023

127863 M 2013
04420

MISS & MISTER
CENTRU VECHI

VIOREL BRATU 26/06/2023

127972 M 2013
04421

MUZEUL PESCUITULUI
DELTA DUNĂRII 1318-2013

ASOCIATIA DE PESCARI FARUL
VECHI

26/06/2023

127746 M 2013
04436

Rarăul. MBS MĂMĂLIGUŢĂ
cu brânză de vaci şi

smântână MOLDOVIŢA

SC ALBALACT SA 26/06/2023

131376 M 2013
04424

ICEFREE SC HOT RING SRL 26/06/2023

128951 M 2013
04452

Peru Bistro IVAN DANIELA 26/06/2023

128607 M 2013
04453

rompetrol SC THE ROMPETROL GROUP
CORPORATE CENTER SRL

26/06/2023

131335 M 2013
04454

BusinessAcademy by aps SC CLEVER & DYNAMIC SYSTEMS
SRL

26/06/2023

127854 M 2013
04432

VACAMUUU SC MEAT MARKET & FOODS SRL 26/06/2023

129327 M 2013
04422

B-Back LEBANESE FOOD SC LEBANESE FOOD SRL 26/06/2023

132856 M 2013
04494

JIABAO SC M.L.F. ART INVEST SRL 27/06/2023

130121 M 2013
04456

BIOLAND SC BIOFARM SA 27/06/2023

132854 M 2013
04497

SOMICA SC M.L.F. ART INVEST SRL 27/06/2023

174301 M 2013
04463

RESTAURANTUL DOMNESC
CURTEA DE ARGEŞ

PANDILICA FLORIN IONUT 27/06/2023

130548 M 2013
04475

CAT GUARD SECURITY
SISTEM PAZĂ
ŞI PROTECŢIE

SC CAT GUARD SECURITY SISTEM
SRL

27/06/2023
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127949 M 2013
04455

PLĂCINTELE DACILOR NICOLAU ROBERT-DANIEL 27/06/2023

132853 M 2013
04500

Tepe SC M.L.F. ART INVEST SRL 27/06/2023

127747 M 2013
04459

AROMACOLAJ SC AROMACOLAJ SRL 27/06/2023

128387 M 2013
04460

Fii pe faza! SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL 27/06/2023

132466 M 2013
04502

RSB SC M.L.F. ART INVEST SRL 27/06/2023

127663 M 2013
04457

FÂNTÂNA TINEREŢII VLADOIANU CALIN 27/06/2023

136086 M 2013
04461

YUTON ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO.,
LTD

27/06/2023

127664 M 2013
04458

BENDIS CHICEA RAZVAN-IOAN 27/06/2023

129923 M 2013
04485

Aquaboard ETEX BUILDING PERFORMANCE SA 27/06/2023

129924 M 2013
04486

LaDura ETEX BUILDING PERFORMANCE SA 27/06/2023

161001 M 2013
04478

S SEKAT
INVESTIGATII GRUP

SC SEKAT INVESTIGATII GRUP SRL 27/06/2023

129261 M 2013
04505

BD SC BD BAITS SRL 27/06/2023

127724 M 2013
04462

O-MEGA HOSPITAL O-MEGA HOSPITAL SRL 27/06/2023

127595 M 2013
04464

riverdevelopment ION RADULEA 27/06/2023

132855 M 2013
04492

KADIO SC M.L.F. ART INVEST SRL 27/06/2023

134981 M 2013
04465

GALAXY TOURS SC EASTERN EUROPE SERVICES
SRL

27/06/2023

127496 M 2013
04466

Innocence kind of magic SC PETALUDA ATELIER SRL 27/06/2023

130417 M 2013
04479

klaus TIGLA METALICA CE
SE INTAMPLA DEASUPRA

E TREABA NOASTRA

SC UNIVERS EUROLINGUA SRL 27/06/2023

128008 M 2013
04480

Like It, Cloud It ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 27/06/2023
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127675 M 2013
04473

GRAFFORMERS OLARU CLAUDIU-MARIAN
SABĂU CRISTIAN-IOAN
MOCANU CIPRIAN-MIHAI

27/06/2023

127984 M 2013
04467

balkan press
INTERNATIONAL
PRESS AGENCY

SC MEDIA GROUP BALKAN PRESS
SRL

27/06/2023

131439 M 2013
04481

Clubul Aviatorilor SC CLUBUL AVIATORILOR SRL 27/06/2023

146748 M 2013
04484

MĂLINA FRESH SC MALINA FRESH SRL 27/06/2023

173283 M 2013
04469

Sandalandala SC ZORILE TOYS SRL 27/06/2023

129352 M 2013
04482

Camelia Negrea GHEORGHIADE VALENTINA 27/06/2023

129351 M 2013
04483

Kameea concept
by Camelia Negrea

GHEORGHIADE VALENTINA 27/06/2023

129257 M 2013
04471

Music pub ROMANINO-LUCIAN POPA
DOBOS MIRCEA-VASILE
PETRIA PAUL-MARIAN

27/06/2023

129194 M 2013
04339

EUROHONIG SC EUROHONIG BEE VITAL SRL 27/06/2023

127495 M 2013
04435

TERAPIA TERRA VITA
Echilibrul Sănătătii

TERRA VITA NATURAL SRL 27/06/2023

128292 M 2013
03754

Digi Business SC RCS & RDS SA 27/06/2023

135262 M 2013
02217

BOTTEGA d'ITALY
wine & luxury

CUBIT SRL 27/06/2023

128394 M 2013
02218

Rosticceria da Michele
Veramente bueno

SC RELLANGELO STYLE SRL 27/06/2023

130924 M 2013
04547

FARMACIA Pro Vita SC PRO-VITA SRL 28/06/2023

127620 M 2013
04537

FORMAŢIA STYLE URSU CATALIN-IONUT
DANDU FLORIN-ROBERT
PLUGARIU CIPRIAN-MIHAI
VRAJITORIU SANDU

28/06/2023

127733 M 2013
04544

BIPED RADUT CATALIN FLORIAN 28/06/2023

127811 M 2013
04545

LE MANOIR THE
WHISKY SHOP

LE MANOIR SRL 28/06/2023

127810 M 2013
04546

LE MANOIR LA VINURI LE MANOIR SRL 28/06/2023
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131155 M 2013
04510

STRAUSS COFFEE BV 28/06/2023

128075 M 2013
04520

Q MIND RETARD SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128079 M 2013
04522

VALTOR SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128390 M 2013
04511

INOX STAR SAVA ANDREI VALENTIN 28/06/2023

128078 M 2013
04519

Q MIND SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128081 M 2013
04513

ASTHATOR SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128080 M 2013
04521

RACIDOL SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128076 M 2013
04514

DEPLATT SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

130437 M 2013
04523

Lo Vegan mananca viata VARZARIU FLORINA 28/06/2023

132127 M 2013
04516

LEVOTOR SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

128077 M 2013
04517

MODLIP SC TORRENT PHARMA SRL
ROMANIA

28/06/2023

132083 M 2013
04524

Una NN ASIGURARI S.A. 28/06/2023

177387 M 2013
04530

STARGUST SC FACOS SA 28/06/2023

129716 M 2013
04525

HRANA DACILOR
miere polifloră naturală

P.F.A. FLOREA ANGHEL-ANDREI 28/06/2023

127986 M 2013
04526

Magia luminii SC NEON LIGHTING SRL 28/06/2023

128065 M 2013
04527

LEMONOV SC PRODALCOM SA 28/06/2023

127930 M 2013
04539

JUSTOOLS SC JUSTOOLS SRL 28/06/2023

127966 M 2013
04540

TEAM MONTAGE SC TEAM MONTAGE SRL 28/06/2023

127980 M 2013
04533

SALONUL DE MANICHIURA SC D-TOYS SRL 28/06/2023

135330 M 2013
04534

Jurnal de Oaş SC SPRINT MULTIMEDIA SRL 28/06/2023
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

127918 M 2013
04538

AVENOR FUNDATIA AVENOR 28/06/2023

127561 M 2013
03931

Cămara Tradiţiei - E timpul
să mănânci tradiţional!

ECATERINA MIHAELA GOVOREANU 28/06/2023

142682 M 2015
04373

ACCU-THYROX GALENICA SA Pharmaceutical Industry 28/06/2023
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DIVIZARE

Nr.
crt.

Dat|
depozit Titular Mandatar ClaseNr.

depozit
Denumire

marc|

(0)            (210)                (151)                 (540) (732) (740) (511)

FERROBETON 
ROMANIA S.R.L.,
STR NEAGOE 
BASARAB, SAT 
NEGOIESTI, 
NR 4, JUDEȚ 
PRAHOVA, 
COMUNA BRAZI, 
PRAHOVA, 
ROMÂNIA

CABINET M. 
OPROIU S.R.L.,
STR.POPA 
SAVU, NR. 42, 
SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 
ROMÂNIA

1       M 2023 01057   17/06/2022    FERROBETON 4; 37;
40; 42

STR NEAGOE BASARAB, SAT
NEGOIESTI, NR 4, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL,
STR.POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FERROBETON

(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.
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.

───────

(210) M 2023 01057 (111)
(151) 17/06/2022
(732) FERROBETON ROMANIA SRL,
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ERATE

Numerele de depozit 2020 06794, înregistrat cu numărul de marcă 187096 şi 2020 05273, înregistrat cu numărul
de marcă 186792, au fost publicate în BOPI 12/2022, ca fiind înregistrate.
Ulterior s-a constatat că dintr-o eroare de lucru, depozitele sus-menţionate nu au fost admise la înregistrare.

Dintr-o eroare materială, în BOPI  Secţiunea Marci nr. 1/2023, a fost publicată denumirea titularului
pentru mărcile nr. 053849 si 055057, ca fiind JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA, denumirea corectă fiind
JIDVEI S.R.L.

Referitor la publicarea din BOPI - Secţiunea Mărci nr. 1/2023,  privind depozitul M 2022 02019, marca
verbală, individuală – „VIDRIX”, clasele de produse 3 şi 21 au fost modificată la cererea titularului
astfel:

Clasa 3: Produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor; produse de parfumerie, uleiuri esenţiale;
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; apă florală; aromatizanţi (uleiuri esenţiale); arome alimentare (uleiuri esenţiale); arome
alimentare preparate din uleiuri esenţiale; arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale); arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale); esenţe şi uleiuri eterice; esenţe eterice; produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de esenţe; produse aromatizante pentru alimente, sub formă de uleiuri esenţiale;
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale; uleiuri aromatice; uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic);
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseţii; uleiuri esenţiale amestecate; uleiuri esenţiale aromatizate;
uleiuri esenţiale sub formă de emulsie; uleiuri esenţiale utilizate la fabricarea de lichide pentru ţigări
electronice; uleiuri esenţiale utilizate la fabricarea produselor parfumate; uleiuri esenţiale utilizate în
procese de fabricare; uleiuri esenţiale 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 acţiunea căldurii; uleiuri pentru parfumuri şi esenţe; uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale); preparate pentru curăţare şi 

pentru îngrijirea animalelor;

odorizante; ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie; articole de parfumerie şi odorizante; ceruri de masaj; creme de masaj, nemedicinale;
loţiuni parfumate (preparate de toaletă); loţiuni 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
şi mobilă; coloranţi pentru toaletă; compoziţii de curăţare pentru toalete; compoziţii pentru curăţarea
geamurilor; cârpe impregnate pentru lustruit; degresanţi pentru curăţare; detartranţi de uz casnic;
detartranţi praf folosiţi pentru maşina de spălat; detergent pentru spălare; detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru ţevi de evacuare; detergenţi; decapanţi pentru ceară de pardoseli (preparate pentru
curăţare); produse de curăţat; produse de degresare, altele decât cele folosite în procesele de
fabricaţie; detergenţi pentru maşina de spălat vase; detergenţi pentru maşini de spălat vase sub formă
de gel; detergenţi pentru rufe; detergenţi pentru spălarea vaselor; detergenţi pentru vasul wc;
detergenţi sintetici pentru îmbrăcăminte; detergenţi sub formă de spumă; detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz medical; geluri de curăţare pentru wc-uri;
geraniol pentru parfumare; lichid pentru spălarea vaselor; lichide antiderapante pentru duşumele;
lichide de curăţare; lichide de curăţare pentru literele maşinilor de scris; lichide degresante; preparate
pentru îndepărtarea ruginii; săpun de uz casnic; săpun lichid pentru spălarea vaselor; săpun pentru
curăţarea suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau gudron; săpun praf; săpun în calupuri pentru
curăţare menajeră; şampon de covoare; uleiuri de curăţare; uleiuri naturale de curăţare; produse de
curăţare sub formă de spray de uz casnic; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; parfumuri,
uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive; ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie; preparate 
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uleiuri esenţiale şi extracte aromatice; odorizante de casă; preparate pentru spălare; aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire; apă de javel; beţişoare parfumate pentru
împrospătarea aerului; burete impregnat cu săpun; parfumuri pentru ceramică; parfumuri pentru
carton; parfumuri pentru automobile; lichid de spălare; preparate pentru îndepărtarea lacului; preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj; produse pentru clătire; produse de curăţare sub
formă de spray pentru materiale textile; produse de curăţare sub formă de spume; produse de curăţare
de uz casnic; produse pentru decolorare; şerveţele umede impregnate cu un produs de curăţat; sodă
caustică; substanţe parfumate din geraniol; sprayuri parfumate pentru împrospătarea ţesăturii;
substanţe pentru îndepărtarea petelor; preparate pentru curăţarea şi îngrijirea corpului; preparate
pentru igiena orală; adeziv pentru extensii de păr; adezivi pentru uz cosmetic; balsam pentru cuticule;
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal; cosmetice care conţin acid hialuronic; cosmetice care
conţin cheratină; cosmetice care conţin panthenol; cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale;
preparate pentru pedichiură; preparate din aloe vera pentru uz cosmetic; preparate emoliente
(cosmetice); piatră ponce; lac de uz cosmetic; henna (vopsea cosmetică); gel de aloe vera de uz
cosmetic; dischete demachiante din vată; cretă de uz cosmetic; preparate cosmetice care ajută la
slăbit; şerveţele impregnate pentru uz cosmetic; ulei de cocos de uz cosmetic; ulei de ricin de uz
cosmetic; trusă pentru cosmetice; prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice;
produse pentru îndepărtarea cuticulei; produse de masaj, nemedicamentoase; produse cosmetice sub
formă de uleiuri; produse cosmetice organice; produse cosmetice naturale; produse cosmetice
colorate pentru copii; uleiuri şi loţiuni pentru masaj; uleiuri pentru toaleta personală; unguente de uz
cosmetic; apă florală; uleiuri esenţiale de cedru; preparate pentru aromoterapie; uleiuri esenţiale
naturale; uleiuri esenţiale pentru calmarea nervilor; apă de toaletă; apă de colonie; apă de parfum; apă
parfumată; aromatizanţi pentru parfumuri; creme parfumate; deodorante de corp (parfumerie); extracte
de parfum; loţiuni şi creme de corp parfumate; loţiuni bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave sau
apă de colonie, dar şi ca deodorante, de-asemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit); şerveţele parfumate; sprayuri pentru corp (nemedicinale); pulverizatoare pentru corp;
preparate parfumate; parfumuri naturale; produse de parfumerie; uleiuri naturale pentru parfumuri;
farduri; deodorante de uz uman şi veterinar şi antiperspirante; preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor; preparate şi tratamente pentru păr; săpunuri şi geluri; produse pentru epilare şi
bărbierit; preparate pentru baie; apă micelară; colagen hidrolizat de uz cosmetic; cosmetice de îngrijire
a frumuseţii; cosmetice funcţionale; creme bb de înfrumuseţare; coloranţi cosmetici; creme şi loţiuni
cosmetice; parfumuri; lemn parfumat; săculeţe parfumate; săpunuri parfumate; conuri parfumate;
parfumuri solide; beţişoare parfumate; potpuriuri parfumate; pudră de talc parfumată; pietre parfumate
din ceramică; substanţe aromatizante pentru parfumuri; spray parfumat pentru casă; extracte de flori
(parfumerie); preparate pentru parfumarea camerei; lotiuni parfumate pentru corp; sfere parfumate
(substanţe aromatice); săruri de baie parfumate; conuri de pin parfumate; odorizanţi de cameră;
produse de parfumare pentru cameră; preparate pentru curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei;
difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei; preparate odorizante pentru împrospătarea aerului;
preparate pentru împrospătarea covoarelor şi mochetelor; produse pentru îndepărtarea mirosului de
animale; rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-electrice de parfum de cameră; rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră; fond de ten; ojă creion; ojă de unghii; lac de unghii;
abţibilduri pentru decorarea unghiilor; adezivi pentru fixarea genelor false; aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii; alifii, unguente (nemedicinale); produse astringente de uz cosmetic;
balsamuri de buze; bază de machiaj; concentrate hidratante (produse cosmetice); comprese pentru
ochi de uz cosmetic; bază pentru unghii (cosmetice); cremă pentru ochi; cremă pentru unghii; cremă
de noapte; creme cu protecţie solară; creme antirid; creme anticelulitice; creme anti-îmbătrânire;
cosmetice pentru unghii; creme, loţiuni şi geluri hidratante; dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice); creme tonifiante (produse cosmetice); creme tip cold cream de uz cosmetic; creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice); creme pentru pistrui; creme pentru demachiere; creme pentru corp
parfumate; gene false; geluri pentru întârzierea îmbătrânirii; gel pentru unghii; geluri de curăţare; gel
exfoliant; foiţe de pudră pentru faţă; emolienţi pentru ten; emulsii de corp; hârtie abrazivă pentru
unghii; lapte hidratant; lapte de corp; lac de unghii de uz cosmetic; întăritor pentru unghii; loţiuni după
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plajă; nămol cosmetic de corp; măşti hidratante; măşti de frumuseţe; măşti de curăţare; produse
cosmetice hidratante; preparate pentru repararea unghiilor; produse de curăţat, cosmetice, pentru ten
acneic; produse exfoliante; săruri de baie; ser anti-îmbătrânire; pudră de toaletă; pudră de talc pentru
corp; produse pentru tonifierea pielii; ser calmant pentru piele; uleiuri bronzante; spume de curăţare;
sprâncene false ; balsam de păr; balsam pentru barbă; ceară pentru păr; decoloranţi pentru păr; cremă
pentru fixarea coafurii; creme pentru îngrijirea părului; măşti pentru păr; loţiuni capilare; geluri pentru
fixarea coafurii; fixative de păr; vopsele pentru păr; preparate pentru nuanţarea părului; pomade de
păr pentru bărbaţi; şampoane uscate; şampoane; pudră de par; ulei de păr; ulei pentru barbă;
tratamente pentru păr; ser de păr; rimel; geluri pentru duş; produse de curăţare pentru mâini; săpun
lichid; şampoane pentru corp; săpun pentru utilizare fără apă; parfumuri lichide; parfumuri pentru corp;
baze pentru parfumuri de flori; parfumuri de camera sub formă de spray; apă de lavandă; agenţi
caustici pentru curăţare; agenţi de decapare pentru vopsea; agenţi de deparafinare pentru curăţare;
agenţi de uscare pentru maşini de spălat vase; agenţi pentru îndepărtarea petelor; amoniac pentru
curăţenie; amidon pentru curăţare; batiste impregnate cu produse pentru curăţarea ochelarilor de
vedere; ceară antiderapantă pentru duşumele; decapanţi; compoziţii pentru tratarea pardoselilor;
creme de lustruit; detergenţi alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare şi în scopuri medicale;
preparate detartrante de uz casnic; preparate degresante de uz casnic; preparate pentru înălbire de
uz casnic; cosmetice; săpunuri; săpun industrial ; săpun detergent; înălbitor pentru rufe; tablete pentru
maşini de spălat vase; spray-uri de curăţare; spray-uri de degresare; substanţe degresante; solvenţi
de degresare, alţii decât cei folosiţi în procesele de fabricaţie; produse pentru îndepărtarea
mucegaiului; produse pentru îndepărtarea calcarului; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere;
produse pentru lustruirea mobilei; solvenţi pentru îndepărtarea vopselelor; substanţe pentru curăţarea
mochetelor; substanţe de curăţare pentru uz casnic; produse pentru spălare; şerveţele pentru şters
ochelarii impregnate cu detergent; produse pentru îndepărtarea ruginii; produse pentru îndepărtarea
cerii; produse pentru îndepărtarea vopselei; produse pentru îndepărtarea petelor provocate de
animalele de companie; produse pentru curăţarea geamurilor (de lustruire); produse pentru
intensificarea acţiunii detergenţilor; produse de spălat legume şi fructe; produse de lustruit pentru
chitare; produse de lustruit metalul; produse decolorante; produse pentru curăţarea litierelor; produse
pentru curăţarea şi luciul frunzelor plantelor; produse de curăţare pentru vehicule; ceară de carnauba
pentru industria automobilelor; ceară auto; detergenţi pentru curăţarea automobilelor; lichide pentru
spălarea parbrizelor; produse pentru lustruirea automobilelor; soluţii de ştergere, întreţinere şi curăţare
a maşinilor; produse pentru lustruirea anvelopelor de vehicule; produse pentru curăţarea dinţilor şi ape
de gură; paste de dinţi; geluri de baie şi duş, nu de uz medical; produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii; ojă de unghii.

Clasa 21: Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau bucătărie; articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material
pentru perii; articole pentru curăţare; sticlărie, porţelan şi ceramică; ustensile şi recipiente de uz casnic
şi de bucătărie (care nu sunt confecţionate din metale preţioase sau placate); perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru curăţare; lână metalică; articole din sticlă, porţelan şi faianţă, neincluse
în alte clase; echipamente şi ustensile de curăţare manuale, inclusiv tampoane de vată de oţel
amestecate cu săpun pentru curăţare; dispozitive acţionate manual pentru umflarea ouălor; articole
decorative, inclusiv decoraţiuni de masă, pentru festivităţi sezoniere, zile de naştere sau altele
asemenea, în măsura în care se încadrează în clasa 21; dispozitive auxiliare pentru aplicarea de culori
pe ouă sub formă de suporturi pentru ouă; recipient pentru vopsire, în special pentru textile şi ouă;
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; sticlărie, porţelan şi lut; material pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte; statui, figurine, plăci şi obiecte de artă din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă; ustensile de uz menajer pentru curăţat, perii şi materiale pentru perii; veselă,
articole de bucătărie şi recipiente; articole pentru curăţarea dentară; aparate de demachiat, non-
electrice; aparate pentru demachiere, electrice; aparate pentru demachiere, neelectrice; aplicatoare
cosmetice; aplicatoare de fard; aplicatoare pentru farduri de ochi; bureţi; bureţei pentru machiaj; bureţi
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cosmetici; bureţi de baie; bureţi de faţă pentru aplicarea machiajului; bureţi de toaletă; pămătufuri
pentru bărbierit; bureţi pentru corp; bureţi pentru curăţarea feţei; bureţi pentru frecare; ustensile
cosmetice; căzi; aparate deodorizante pentru uz personal; dozatoare pentru şampon; doze din sticlă
pentru medicaţie, goale; flacoane pentru parfum; dozatoare de săpun; dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii; distribuitoare pentru cosmetice; dispozitive de demachiere; mănuşi abrazive pentru
exfolierea pielii; pensule de uz cosmetic; pensule pentru buze; pensule pentru contur de ochi; perii de
baie; perii pentru curăţat; perii pentru exfoliere; perii pentru rimel; perii pentru igiena personală; periuţe
pentru gene; piepteni; portfarduri (accesorizate); pudre compacte (cutii); pudriere (goale); pudriere din
metale preţioase; pudriere din metale preţioase (vândute goale); pulverizatoare de parfum;
pulverizatoare de uz casnic; spatule cosmetice; rafturi pentru cosmetice; rafturi pentru geluri de duş;
rafturi pentru preparate de curăţare a corpului; recipiente pentru cosmetice ; recipiente pentru loţiuni,
goale, de uz casnic; recipiente pentru săpun; savoniere; spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare; sprâncene (periuţe pentru -); sticle goale pentru pulverizare; suporturi pentru
cosmetice; truse de toaletă; truse de toaletă cu conţinut; perii cosmetice; cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice; aspersoare; boluri pentru flori; coşuri de flori; ghivece de flori; jardiniere; perii
pentru gazon; mănuşi de grădinărit; pulverizatoare pentru furtunuri de grădină; recipiente pentru flori;
stropitori; suporturi pentru flori; vaze; vaze pentru flori; acvarii şi vivarii; articole pentru controlul
dăunătorilor şi paraziţilor; colivii pentru păsări; boluri pentru peştişori; litiere pentru animale de
companie; aparate de curăţat scame, electrice sau neelectrice; coşuri de rufe; cârlige de rufe; frânghii
pentru întins rufele; mese de călcat; încălţătoare; suporturi de uscat haine; suporturi pentru fiare de
călcat; articole de sticlărie; bibelouri de porţelan; busturi din porţelan; porţelanuri; lucrări de artă
confecţionate din ceramică; lucrări de artă confecţionate 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 duş; dozatoare de săpun de mâini; oliţe pentru copii; inele şi bare
pentru suportul prosoapelor; piepteni electrici; suporturi pentru bureţi; suporturi de perete pentru
săpun; suporturi de pahare pentru baie; aparat pentru parfumarea aerului; cutii pentru monezi
(puşculiţe); pahare, vase de băut şi articole pentru baruri; aparate de gătit cu aburi, neelectrice;
aparate de gătit sub vid; boluri de sticlă; paie de băut; ustensile de curăţenie pentru toaletă şi baie;
lăzi de gunoi; boluri pentru băut pentru animale de companie; boluri pentru hrănirea animalelor de
companie, automate; boluri pentru hrănirea şi adăparea animalelor de companie; dispozitive
electronice de hrănire pentru animale de companie; dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acţiona singure; articole pentru animale; căuşe pentru hrana canină; distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acţionate de acestea; adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă şi de lichide pentru animale de companie; alimentatoare nemecanizate
pentru animale; adăpători acţionate de animale domestice; căni speciale cu muştiuc pentru hrănire;
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii; dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură; dispozitive de hrănire pentru păsări; iesle de hrănire metalice pentru bovine;
dispozitive de hrănire pentru păsări sub formă de recipiente; iesle pentru bovine; jgheaburi metalice
pentru bovine; jgheaburi de apă pentru bovine; troace pentru ovine; litiere pentru pisici; filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici; tăvi de plastic folosite ca litiere pentru pisici; duze pentru furtunuri de
apă; terarii de apartament (pentru animale); sticle pentru apă; bazine de apă (pentru peşti vii); perii
pentru animale de companie; borcane cu gustări pentru animale de companie; recipiente de uz casnic
pentru depozitarea hranei pentru animale de companie; periuţe de dinţi pentru animale de companie;
piepteni pentru animale domestice; recipiente de băut pentru animale; cuşti de sârmă pentru animale
domestice; vase de mâncare pentru animale de casă; vase pentru mâncare pentru animale de casă;
recipiente de mâncare pentru animale de companie; recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie; recipiente din plastic pentru distribuirea de produse de băut
animalelor de companie; distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle; distribuitoare de băuturi,
neelectrice; ajutaje pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină; capete de stropitori; duze de furtun
pentru stropit; aparate neelectrice pentru lustruirea podelelor; aparate de ceruit neelectrice; aparate
pentru şters praful, neelectrice; aplicatoare de ceară pentru podea, montabile pe un mâner de mop;
bureţi abrazivi; bureţi de curăţat de uz casnic; bureţi de mare naturali; bureţi de menaj; bureţi metalici;
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bureţi pentru bucătărie; capete de mop; cârpe pentru curăţare; cârpă pentru ochelari; distribuitoare
de săpun; făraşe; dispozitive non-electrice de curăţat covoare; găleţi de plastic; lavete de spălat vase;
instrumente abrazive pentru utilizare în bucătărie (curăţare); instrumente cu ventuze pentru
desfundarea ţevilor; instrumente de spălat geamuri (pentru uz casnic); mănuşi de curăţenie din
ţesături; litiere pentru animale; mături;  mănuşi  de  menaj;  material  pentru  perii;  material  pentru 
curăţare;  pămătufuri  de  praf;  mopuri;  perii;  perii  de  spălat;  perii  de  praf;  perii  pentru  haine; 
ştergătoare degeamuri; raclete de uz casnic; pompe de desfundat toaleta; suporturi pentru 
perii de toaletă;vaporizatoare de parfum (goale); truse pentru accesorii de păr de menaj şi de uz 
casnic; mănuşi debucătărie; mănuşi din cauciuc pentru uz casnic; mănuşi din plastic de uz casnic; 
mănuşi  de  bumbac de  uz  casnic;  tăvi  biodegradabile  de  uz  casnic;  tăvi  compostabile;  suporturi 
pentru veselă; suporturipentru ustensile de bucătărie; recipiente de uz casnic.
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ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de
Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii
suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei Consilierilor, respectiv
domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00
fax: +4021.312.38.19

e-mail: office@osim.ro            http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
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