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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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;
abace; maşini contabile de calcul; carcase de
acumulatoare; vase de sticlă ale
acumulatoarelor; acumulatoare electrice;
acumulatoare electrice pentru vehicule;
hidrometru pentru acid; areometru pentru
baterii; cabluri acustice; cuplaj acustic; alarme
acustice [sonore]; actinometre; maşini de

COFFEE CUP
(591) Culori revendicate:maro, bej
(531) Clasificare Viena:010103; 110302;
260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
37 Construcţii; reparaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică.
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electrice); discuri de calcul; maşini de calcul;
inele de calibrare; calibre; camere video;
camere cinematografice; aparate de
fotografiat; condensatoare; tuburi capilare;
carduri magnetice codate; suporturi pentru
plăcuţe negre [fotografie]; carcase speciale
pentru aparate şi instrumente de fotografiat;
tocuri pentru lupă; casete dotate cu
instrumente de disecare [microscopie]; tocuri
pince-nez; case de marcat; casetofoane;
catozi; aparate catodide anti-coroziune;
centuri pentru telefonul mobil; comutatoare de
celula [electricitate]; aparat de centrare pentru
diapozitive fotografice; unităţi centrale de
procesare [procesoare]; lanţuri pentru lupă;
încărcătoare pentru baterii electrice; aparate şi
instrumente folosite în chimie; fragmente de
and; cipuri [circuite integrate]; bobine de
protecţie [impedanţă]; aparate de
cromatografie pentru uzul în laborator;
cronografe [aparate de înregistrare a
timpului]; filme cinematografice (aparate
pentru editarea ); film cinematografic, expus;
întrerupătoare de circuit; închizătoare de
circuit; aparate de curăţare pentru
gramofoane; aparate de curăţare pentru discuri
de înregistrare a sunetului; clinometru; cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători;
ceasuri [dispozitive de înregistrare a
timpului]; îmbrăcăminte executată special
pentru laboratoare; îmbrăcăminte de protecţie
contra accidentelor, iradierii şi incendiului;
îmbrăcăminte pentru protecţia impotriva
incendiilor; cabluri coaxial; bobina de
protecţie [impedanţă]; bobine electrice; bobine
electromagnetice; suporturi pentru bobile
electrice; aparate acţionate cu monede
(mecanisme pentru ); mecanisme acţionate cu
monede pentru televizoare; colectoare
electrice; aparate electrice pentru comutare;
comutatoare; aparate de redare a compact
discurilor; compact discuri [audio-video];

calcul; antene; aerometre; agende electronice;
aparat de analiză a aerului; sonerii electrice de
alarmă; alarme*; alarme de incendiu;
alcoolmetre; alidade; altimetre; ampermetre;
amplificatoare; tuburi de amplificare; ventile
de amplificare; anemometru; desene animate;
baterii anodice; anozi; robot telephonic;
antene; anticatozi; ochelari de protecţie contra
orbirii; ochelari de protecţie contra luminii
orbitoare; viziera contra luminii orbitoare;
dispozitive anti-interferenţă [electricitate];
dispozitive de avertizare anti-furt; apertometre
[optica]; corpuri de iluminat [electricitate];
căptuşeală din azbest pentru protecţia
impotriva incendiilor; mănuşi din azbest
pentru protecţia contra accidentelor; gătare din
azbest pentru pompieri; astronomie [aparate şi
instrumente pentru); astrofotografie [lentile
pentru ]; aparate didactice audio-vizuale;
bancomate [atm]; aviatori (costume de
protecţie pentru ); alidade de compass; cântare
de precizie; cântare [balanţe romane];
dispozitive de echilibrare; baloane
meteorologice; cititoare de coduri de bare;
barometre; baterii electrice; baterii electrice
pentru vehicule; baterii pentru iluminat;
carcase de baterii; încărcătoare de baterii; vase
din sticlă pentru baterii; balize luminoase;
sonerii de alarmă, electrice; sonerii de semnal;
sonerii [dispozitive de avertizare]; betratoane;
binocluri; semnalizatoare; aparate de copii
heliografice; salupe de stingere a incendiilor;
instrumente de control pentru boilere; brăţări
magnetice pentru identificare codificată; cutii
de branşament [electricitate]; aparate de
oxigen, cu excepţia celor de respiraţie
artificial; aparate de oxigen pentru înot
subacvatic; veste anti-glonţ; balize de
marcare; balize de semnalizare; sonerie;
dulapuri pentru boxe; cabluri coaxiale; cabluri
electrice; cabluri de fibră optică; cabluri
(manşoane de joncţiune pentru cabluri
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[regulatoare pentru lumini]; tuburi electrice de
evacuare, cu excepţia celor pentru iluminat;
discuri optice; unităţi de disc pentru computer;
discuri magnetice; aparate pentru măsurarea
distanţelor; aparate pentru înregistrarea
distanţelor; aparate de distilare pentru uz
ştiinţific; panouri de distribuţie [electricitate];
cutii de distribuţie [electricitate]; console de
distribuţie [electricitate]; măşti pentru
scufundare; costume de scafandru; fragmente
and; fluiere pentru câini; dozatoare;
dozimetre; fişiere de imagine descărcabile;
fişiere cu muzică descărcabile; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; bazin de
decantare utilizat în fotografie; măsuri de
croitorie; unitate de disc pentru computer;
aparate de uscat pentru tipărituri fotografice;
suporturi de uscare [fotografie]; conducte
[electricitate]; dvd player-e; dinamometre;
dopuri de urechi pentru scufundători;
dispozitive de editare pentru filme
cinematografice; clepsidre; dispozitiv pentru
luminarea ouălor; sonerii electrice pentru uşi;
instalaţii electrice pentru controlul de la
distanţă al operaţiilor industrial; indicatoare
ale pierderilor electrice; conducte de
electricitate; reţele de electricitate (materiale
pentru) [cabluri, sârme]; garduri electrificate;
şine electrificate pentru montarea spoturilor;
aparate electrodinamice pentru controlul de la
distanţă al punctelor de cale ferată; aparate
electrodinamice pentru controlul de la distanţă
al semnalelor; electrolizor; aviziere
electronice; stilouri electronice [unităţi de
afişare vizuala]; traducătoare electronice de
buzunar; publicaţii electronice descărcabile;
etichete electronice pentru bunuri; brăţări
magnetice pentru identificare codată;
codificator magnetic; aparate de mărit
[fotografie]; epiadoscoape; ergometre;
exponometru [luxmetru]; tocuri pentru lentile;
lanţuri pentru lentile; cordoane pentru lentile;

compact discuri [memorie doar citire];
comparatoare; busole direcţionale; compas
[instrumente de măsură]; programe de jocuri
pe computer; tastaturi de computer;
dispozitive de memorie pentru computer;
programe înregistrare operate pe computer;
dispozitive periferice pentru computer;
programe pentru computer [software
descărcabil]; software inregistrat pentru
computer; computere; computere (imprimante
folosite cu ele); condensatoare optice;
conductori electric; paratrăznete; cabluri de
electricitate; racorduri electrice; racorduri
pentru liniile electrice; conectori
[electricitate]; lentile de contact; lentile de
contact (recipiente pentru ); contacte electrice;
recipiente pentru lentilele de contact;
recipiente pentru lamele de microscop;
panouri de comanda [electricitate];
convertizoare electrice; sârmă de cupru izolat;
lentile de corecţie [optică]; instrumente
cosmografice; detectoare de monede
contrafăcute [false]; dispozitive
contraacţionate (mecanisme pentru );
contoare; cuplaje [echipament de procesare a
datelor]; cuplaje electrice; capace pentru ieşiri
electrice; manechine folosite la testele de
impact; creuzete [laborator]; cupele
[laborator]; redresoare de curent; ciclotroane;
lămpi pentru camere obscure [fotografie];
camere obscure [fotografie]; medii magnetice
de date; date media optice; aparate de
procesare a datelor; camere de decompresie;
aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice; densimetre; densiometre;
detectoare; detectoare de metal pentru uz
industrial sau military; detectoare de fum;
aparate de diagnosticare, cu excepţia celor de
uz medical; diafragme [acustice]; diafragmă
pentru aparate ştiinţifice; diafragme
[fotografie]; maşini de dictare; aparate de
difracţie [microscopie]; reostate electrice
7
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[înregistrare]; căşti audio; aparate pentru
reglarea căldurii; aparate heliografice; căşti de
protecţie; căşti de protecţie pentru sport; căşti
de călărie; dispozitive pentru marcarea
tivurilor; baterii de înaltă tensiune; aparate de
înaltă tensiune; holograme; antene pentru
boxe; hidrometre; higrometre; brăţări de
identificare magnetice codate; manşoane de
identificare pentru sârme electrice; filamente
de identificare pentru sârme electrice; carduri
de identitate magnetice; aparate electrice de
aprindere de la distanţă aparate electrice
pentru aprindere de la distanţă; înclinometru;
incubatoare pentru culturile bacteria;
indicatoare de cantitate indicatoare de viteză
indicatoare pentru nivelul apei; inductoare
[electricitate]; carduri de circuite integrate
[carduri smart]; circuite integrate; aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computer;
invertoare [electricitate]; maşini de facturare;
aparate de ionizare, cu excepţia celor pentru
tratarea aerului sau apei; vase de sticlă pentru
acumulatoare; calibre [instrumente de
măsură]; dispozitive de redare a muzicii pe
computer; tonomate musicale; cutii de
joncţiune [electricitate]; manşoane de
joncţiune pentru cablurile electrice; aparate de
înregistrare a numărului de kilometru pentru
vehicule seturi mâini libere pentru telefoane;
genunchiere pentru muncitori; laboratoare
(îmbrăcăminte executată special pentru);
centrifuge de laborator; tăvi de laborator;
lactodensimetre; lactometre; lanterne magice;
lanterne optice; laptopuri; lasere, cu excepţia
celor pentru uz medical; aparate pentru
măsurarea grosimii pieilor; capace de
protecţie pentru lentil; lentile pentru
astrofotografie; lentile optice; cântare pentru
scrisori; instrumente de nivelare; cruci de
nivelat [instrumente de supraveghere]; nivele
[instrumente pentru determinarea orizontalei];
colaci de salvare; balize de salvare; veste de

rame pentru lentile; ochelari; oculare; oculare
(instrumente care conţin; măşti de protecţie
pentru muncitori; facsimile; detectoare de
monede false; aparate pentru fermentare
[aparate de laborator]; filme cinematografice
expuse; aparate pentru tăierea filmelor; filme
expuse; filme (radiografie) expuse; filtre
pentru măşti respiratoare; filtre pentru raze
ultraviolete, pentru fotografie; filtre
[fotografie]; dispozitiv de stingere a
incendiilor; pături anti-foc; şalupe pentru
stingerea incendiilor; îmbrăcăminte de
protecţie contra incendiilor; vehicule de
pompieri; scări de incendiu; aparate pentru
stingerea incendiilor; furtun de stingere a
incendiilor; duze pentru furtunurile de stingere
a incendiilor; grătare din azbest pentru
pompieri; bec pentru bliţ [fotografie];
avertizor luminos [semnale luminoase]; bliţuri
[fotografie]; floppy discuri; ecrane
fluorescente; semnale de ceaţă, neexplozive;
aparate de analiză a alimentelor; cadre pentru
transparenţa fotografică; aparate pentru
verificarea francării; frecvenţmetru; cuptoare
pentru uzul în laborator; mobilă executată
special pentru laboratoare; fir fuzibil;
siguranţe fuzibile; cristale de galenă
[detectoare]; baterii galvanice; celule
galvanice; galvanometru; îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor; instrumente
pentru testarea gazului; sonde de benzină;
gazometre [instrumente de măsură]; sonde;
sticlă acoperită cu un conductor electric;
sticlărie gradată; aparat de satinare pentru
tipăriturile fotografice; aparat de sistem de
poziţionare global; gps; mănuşi pentru
scafandrii; mănuşi de protecţie contra
accidentelor; mănuşi de protecţie contra
razelor x, pentru uz industrial; ochelari de
protecţie pentru sport; indicatoare de
declivitate; grătare pentru baterii; seturi mâini
libere pentru telefoane; benzi de curăţire
8
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salvare; plase de salvare; aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii; plute de
salvare; filament conductor de lumină [fibre
optice]; reostat electric [regulator]; semafoare
[dispozitive de semnalizare]; diode
luminiscente [led]; indicator electronic
luminous; limitatoare de curent pentru lămpi
fluorescente; paratraznet; paratraznet [tijă];
limitatoare [electricitate]; incuietoare
electrice; vitezometru [instrumente de
măsură]; indicatoare de pierdere electric;
boxe; codificatoare magnetice; unităţi cu
bandă magnetica pentru computer; casete
magnetice; fire magnetice; magneţi; magneţi
decorativi; lupe [optică]; manechine pentru
resuscitare [aparate didactice]; manometre;
compase navale; sonde navale pentru
adâncime; şabloane de trasaj [tâmplărie];
măşti pentru scufundători; măşti de protecţie
*; stâlpi pentru antene wireless; instrumente şi
maşini pentru testarea materialelor;
instrumente matematice; măsuri; aparate de
măsură; dispozitive electrice de măsură;
dispozitive de măsură din sticlă; instrumente
de măsură; lingură de măsură; indicatoare
mecanice; megafoane; nivele de mercur; fire
din aliaje metalice [fir fuzibil]; instrumente
meteorologice; metronoame; sonde
micrometrice; şuruburi de micrometru pentru
instrumente optice; micrometre; microfoane;
microprocesoare; lamele de microscop
(recipiente pentru); microscoape; microtoame;
aparat de inregistrat kilometrajul vehiculelor;
oglinzi de inspecţie a muncii; oglinzi [optică];
modemuri; maşini de numărat şi sortat bani;
aparate electrice pentru monitorizare;
monitoare [hardware computere]; monitoare
[programe de computer]; vehicule de pompieri
motorizate; mouse [echipament de procesare
a datelor]; paturi pentru mouse; tonomate
muzicale acţionate cu monede; aparate şi
instrumente navale; aparate de semnalizare

navală; aparate de navigare pentru vehicule
[computere de bord]; instrumente de
navigaţie; ace pentru aparate de redare;
indicatoare cu neon; plase de protecţie contra
accidentelor; plase de siguranţă; computere tip
notebook; duze pentru furtunele de stins
incendii; obiective [lentile] [optică];
instrumente de observare; octanţi; ohmmetre;
aparate şi instrumente optice; cititoare optice
de caractere; medii de date optice; fibre optice
[filamente conductoare de lumină]; sticlă
optică; produse optice; lămpi optice;
oscilografe; aparate pentru transvazarea
oxigenului; ozonatoare; contoare de parcare;
acceleratoare de particule; pedometre; vizoare
[lupe] pentru uşi; dispozitive periferice
computerizate; periscoape; casetofoane
portabile; sonde de petrol; discuri de
gramofon; fotocopiatoare [fotografice,
electrostatice, termice]; aparate de uscare
pentru tipărituri fotografice; aparate de
lustruire pentru tipărituri fotografice; aparate
de centrare pentru diapozitive fotografice;
diapozitive fotografice (cadre pentru ;
fotometre; aparat de fototelegrafie; celule
fotovoltaice; astronomie şi instrumente pentru
fizică; pince-nez; tocuri de pince-nez; lanţuri
de pince-nez; cordon de pince-nez; monturi
pentru pince-nez; pipete; planşete topografice
[instrumente de topografie]; planimetre;
suporturi pentru plăcuţe obscure [fotografii];
plăci pentru baterii dvd; player-e; plottere;
fiăe, prize şi alte elemente de contact
[racorduri electrice]; fire cu plumb;
calculatoare de buzunar; indicatoare
electronice luminoase; polarimetre; player
portabil multimedia; telefoane portabile;
aparate de precizie; sonde de presiune;
indicatoare automate pentru presiune redusă în
pneuri; conectori de ventil pentru
indicatoarele de presiune; indicatoare de
presiune; aparate pentru măsurarea presiunii;
9
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decât cele pentru respiraţie artificial; măşti de
respiraţie, altele decât cele pentru respiratie
artificial; centuri de siguranţă, altele decât cele
pentru scaunele de vehicule şi echipamente
sport; manechine de resuscitare [aparate
didactice]; retorte; suporturi pentru retorte;
contoare de rotaţii; reostate; căşti pentru
călărie; indicatoare de trafic, luminoase sau
mecanice; tije pentru scufundători; măsură de
lungime [instrumente topografice]; rigle
[instrumente de măsurare]; linii [instrumente
de măsurare]; zaharometre; prelate de
siguranţă; salinometre; aparate de navigaţie
prin satelit; satelite pentru uz ştiinţific;
cântare; scanere [echipamente de procesare a
datelor]; diafragme pentru fotogravură;
robinete de control cu şurub;
semi-conductoare; sextanţi; manşoane pentru
cablurile electrice; încălţăminte de protecţie
contra accidentelor, iradierii şi incendiului;
declanşatoare flexibile [fotografie]; lunete de
vizare pentru arme de foc; lanterne de semnal;
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice; fluirere de semnalizare;
semnalizatoare luminoase sau mecanice;
transmitatoare de semnale electronice;
indicatoare luminoase; simulatoare pentru
conducerea şi controlul vehiculelor; sirene;
calibre glisante; proiectoare glisante; linii
glisante; diapozitive [fotografie]; indicatori de
declivitate; carduri smart [carduri cu circuite
integrate]; prize, fişe şi alte elemente de
contact [racorduri electrice]; şosete încălzite
electric; baterii solare; căşti pentru sudori;
ventile solenoide [comutatoare
electromagnetice]; sonare; alarme acustice;
instrumente pentru localizarea sunetelor;
aparate pentru înregistrarea sunetelor;
suporturi de înregistrare a sunetului; discuri de
înregistrare a sunetului; benzi de înregistrare
a sunetului; aparate de reproducere a
sunetelor; aparate pentru transmiterea

plăci imprimate de circuite; circuite
imprimate; imprimate folosite cu computerele;
primse [optice]; sonde pentru uz ştiinţific;
procesoare [unităţi pentru procesare centrală];
programe (jocuri pentru computer]; programe
de operare a computerului înregistrate; aparate
de proiecţie; ecrane de proiectie; dispozitive
de protecţie contra razelor x, cu excepţia celor
de uz medical; dispozitive de protecţie pentru
uzul personal contra accidentelor; căşti de
protecţie pentru sporturi; costume de protecţie
pentru aviator; dispozitive de protecţie la
supratensiune; măsurător de unghiuri
[instrumente de măsură]; dispozitive pentru
carduri perforate pentru birouri; butoane
pentru sonerii; pirometre; indicatori de
cantitate; suporturi fotografice; aparate radar;
pagere radio; aparate radiologice pentru uz
industrial; ecrane de radiologie pentru uz
industrial; radiouri; radiouri pentru vehicule;
truse de radiotelegrafie; truse de
radiotelefonie; dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar; indicatoare de distanţă;
cititoare [echipament de procesare a datelor];
cititoare de caractere optice; receptoare audio
şi video receptoare telefonice; ace pentru
redarea discurilor (aparate pentru schimbarea
lor); patefoane; aparate pentru înregistrarea de
la distanţă; reductoare [electricitate]; discuri
de reflexie pentru prevenirea accidentelor
rutiere; refractometre; refractoare; case de
marcat cu bani; aparate electrice de reglare;
rostate electrice pentru reglare intensităţii
luminii; relee electrice; declanşator flexibil
[fotografie]; aparat pentru control de la
distanţă; instalaţii electrice; controlul de la
distanta al operaţiunilor industrial; controlul
de la distanţă al punctelor de cale ferată
(aparat electrodinamic pentru ; controlul de la
distanţă al semnalelor (aparat electrodinamic
pentru); rezistente electrice; măşti pentru
filtrarea aerului; măşti de respiraţie, altele
10
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pentru vehicule; lupe textile; dozatoare de
bilete; aparate de înregistrare a timpului;
comutator orar, automat; indicatoare automate
de joasă presiune în pneuri; braţ de patefon
totalizatoare; discuri de reflexie purtate pentru
prevenirea accidentelor rutiere; aparate de
semaforizare [dispozitive de semnalizare];
transformatoare [electricitate]; transzitori
[electronici]; transmitatoare [telecomunicatie];
seturi de transmisie [telecomunicaţie]; aparat
pentru proiectare a di a poz i tivelor;
transpondere; triode; trepiede pentru aparate
foto; urinometre; memorie flash usb; sonde de
vacuum; tuburi de vid [radio]; ventile solenoid
[comutatoare electromagnetice]; variometre;
triunghiuri de avertizare a avariilor
vehiculelor; aparate de navigaţie pentru
vehicule [altele decât computerele de bord];
verniere; casete video; cartuşe de jocuri video;
aparate de înregistrare video; ecrane video;
telefoane video; vizor fotografic;
viscozimetre; regulatoare de tensiune pentru
vehicule; voltmetre; maşini de vot; suport plat
[felii siliconice]; veste anti-glonţi; ochelari de
protecţie; aparte portative de emisie-recepţie;
triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculelor; tăviţe de spălat [fotografie];
indicatoare pentru nivelul apei; aparate pentru
măsurarea lungimii de undă; pod-bascule;
aparate şi instrumente folosite pentru
cântărire; maşini de cântărire; greutăţi; alarme
cu fluier; conuri de vânt pentru indicarea
direcţiei vantului; conectori de fire
[electricitate]; antene wireless (stâlpi pentru );
fire electrice; fire din aliaje metalice [fire
fuzibile]; fire de telefon; editor de texte;
rezemătoare pentru incheieturi folosite la
computer; aparate de raze x, altele decât cele
pentru uz medical; radiagrafii, expuse;
radiografii, altele decât pentru uz medical;
tuburi de raze x, altele decât pentru uz
medical; aparate şi instalaţii de generare a

sunetelor; aparate şi maşini de sondaj; sonde
de mina; elemente de protecţie contra
scânteilor; portavoce; tocuri pentru ochelari;
rame pentru ochelari; lentile pentru ochelari;
ochelari [optică]; aparate spectrograf;
spectroscoape; vitezometre pentru vehicule;
indicatoare de viteza; aparate de măsurare a
vitezei [fotografie]; regulatoare de viteză
pentru patefoane; sferometre; nivele cu bulă
de aer; bobine [fotografie]; ochelari pentru
sport; sisteme de aspersoare pentru protecţia
contra incendiilor; regulatoare pentru
iluminarea scenei; aparate pentru verificarea
ştampilării corespondenţei; suporturi pentru
aparatele foto; cabluri demaror pentru
motoare; balanţe romane [cântare]; aparate
automate pentru direcţie, pentru vehicule;
transformatoare de ridicare a tensiunii;
stereoscoape; aparate stetoscopice; aparate de
distilat pentru experimentele de laborator; ace
pentru patefoane; sulfitometre; ochelari de
soare; aparate şi instrumente de supraveghere;
lanţuri topografice; instrumente topografice;
nivele pentru topografi; panouri de comutaţie;
cutii de comutaţie [electricitate]; comutatoare
electrice; tahometre; magnetofoane;
derulatoare de bandă magnetic pentru
computer; aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice; taximetre; aparate
didactice; protecţii pentru dinţi; fire de
telegraf; telegrafe [aparate]; telemetre; aparate
de telefon; receptoare de telefon;
transmitatoare telefonice; cabluri de telefon;
teleimprimator; teleprompter; teleruptor;
telescoape; maşină de scris comandată de la
distanţă; aparate de televiziune; indicatoare de
temperatură; borne [electricitate]; eprubete;
aparate de testare, altele decât pentru uz
medical; instalaţii electrice de combatere a
furturilor; teodolite; tuburi termionice; ventile
termionice; termometre, cu excepţia celor
pentru uz medical; termostate; termostate
11
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materiale de ambalat cu bule; dulapuri pentru
papetărie [articole de birou]; mese de calcul;
calendare; pănze pentru pictură; hârtie carbon;
carton*; articole din carton; tuburi din carton;
carduri*; carcasă pentru ştampile; cataloage;
cretă pentru litografie; suporturi de cretă; cretă
pentru marcare; mătănii; creioane de cărbune;
indicatoare non-electronice pentru grafice;
grafice; suporturi pentru carnete de cecuri;
cromolitografii; cromo; benzi pentru trabuce;
planşete cu clame; agrafe pentru birou; agrafe
pentru bani; ţesături pentru legătorie; suporturi
de hârtie; filtre din hârtie pentru cafea; cărţi de
desene; compasuri pentru desen; claviatură de
culegere [tipografie]; panglici de cerneală
pentru imprimante de computer; benzi de
hârtie şi carduri pentru inregistrarea
programelor computerizate; hârtie de copiator
[papetărie]; cordoane pentru legătorie; pastă
corectoare [articole de birou]; cerneală
corectoare [heliografie]; benzi corectoare
[articole de birou]; invelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori; coperte [papetărie];
recipiente din hârtie pentru creme; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; cuţite
pentru hârtie [articole de birou]; dispozitive de
de calcomanie; diagrame; dozatoare de bandă
adezivă [articole de birou]; dosare pentru
documente [papetărie]; suporturi de
documente [papetărie]; dispozitive de
laminare ca articole de birou; huse pentru
sertare, din hârtie, parfumate sau nu; planşe
pentru desen; instrumente pentru desen;
materiale pentru desen; paduri de desenat;
stilouri de desen; piuneze; seturi de desen;
echere pentru desen; echere în T pentru desen;
dispozitive de copiere; foi cu cerneală pentru
dispozitive de copiere; şevalete pentru pictori;
benzi elastice pentru birouri; hârtie pentru
electrocardiograf; dispozitive de
galvanoplastie; sabloane de broderie; plăci de
gravură; gravuri; dispozitive pentru sigilarea

razelor x, altele decât cele pentru uz medical;
dispozitive de protecţie contra razelor x, cu
excepţia celor de uz medical.
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; foi absorbante din hârtie
sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; plăci cu adrese pentru maşini de
adresare; ştampile cu adrese; maşini de
adresare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; dozatoare de bandă adezivă
[consumabile de birou]; benzi adezive pentru
papetărie sau menaj; adezivi [lipici] pentru
papetărie sau menaj; panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almanahuri;
invitaţii [papetărie]; acuarele; machete
arhitecturale; table aritmetice; palete de
acuarele pentru artişti [acuarele]; atlase; plase
conice din hârtie; saci [pungi, plicuri] din
hârtie sau plastic, pentru ambalat; pungi
pentru microunde; saci de gunoi din hârtie sau
plastic; bile pentru pixuri cu rolă; lavete din
hârtie; agrafe de capsat hârtii; benzi de
legătură [legarea cărţilor]; mostre biologice
folosite in microscopie [materiale didactice];
table; sugative; şabloane; aparate şi maşini
pentru legătorii [echipamente de birou];
ţesături pentru legătorii; cordoane pentru
legătorii; material pentru legarea cărţilor;
legături pentru cărţi; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; invelitori pentru
sticle din carton sau hârtie; ambajale pentru
sticle din carton sau hârtie; funde din hârtie;
cutii pentru stilouri; cutii din carton sau hârtie;
12
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birou] etichete, altele decât din material textil;
aparate pentru laminat documente, pentru
birouri; registru principal [cărţi]; tăvi pentru
scrisori; litere [caractere]; pietre litografice;
lucrări litografice de artă; litografe;
dispozitive de legat; hârtie luminiscentă;
reviste [publicaţie periodică]; copii
multiplicate [papetărie]; cretă de marcare;
stilouri de marcare [papetărie]; suporturi
pentru pahare de bere; maşini şi aparate
mimeografe; plastilină; mulaje pentru
plastilină [materiale pentru artişti]; materiale
de modelare; pastă de modelat; ceară de
modelat, cu excepţia celei de uz dentar;
dispozitive pentru umezirea suprafeţelor
gumate [articole de birou]; dispozitive de
umezire [articole de birou]; cleme pentru bani;
aparate pentru montarea fotografiilor; felicitări
muzicale; serveţele de hârtie pentru
demachiere; şerveţele de hârtie pentru masă;
ziare; peniţe; peniţe din aur; carneţele; aparate
de numerotare; numere [caractere]; ştampile
de anulare; perforatoare de birou; articole de
birou, cu excepţia mobilei; oleografe;
materiale de ambalat fabricate din amidon;
hârtie de ambalat; carnete [papetărie]; carnete
de scris; cutii de acuarele [articole folosite în
şcoală]; tăvi de pictură; pensule pentru
pictură; pensule pentru pictori; tablouri cu sau
fără rame; palete pentru pictori; foi volante;
pantografe [instrumente de desen]; hârtie;
funde de hârtie; agrafe de hârtie; hârtie pentru
dispozitivele de inregistrat; cuţite pentru hârtie
[cutter-e] [articole pentru birou]; panglici din
hârtie; foi de hârtie [papetărie]; distrugătoare
de hârtie pentru birouri; benzi şi carduri din
hârtie pentru; înregistrarea programelor
computerizate; hârtie cerată; agrafe pentru
hârtie; greutăţi pentru hârtie; mucavale; hârtie
pergament; paste pentru papetărie sau menaj;
şabloane pentru confecţionarea rochiilor;
şabloane pentru croitorie; cutii de stilouri;

plicurilor, pentru birouri; plicuri [papetărie];
radiere pentru tablă de scris; produse de
radiere; şabloane pentru ştergere; ace pentru
gravare; prosoape din hârtie pentru faţă;
figurine [statuete] din mucava; dosare
[articole de birou]; rolă de folie din plastic
pentru paletizare; hârtie de filtru; materiale
filtrante [hârtie]; degetare [articole de birou];
fanioane din hârtie; invelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori; fluturaşi publicitari;
bibliorafturi pentru hârtii; bibliorafturi
[papetărie]; forme imprimate; stilouri cu
cerneală; aparate de francare pentru birou;
florare; suporturi de spalt [tipografie]; hărţi
geografice; globuri pamânteşti; lipici pentru
papetărie sau menaj; gluten [lipici] pentru
papetărie sau menaj; piepteni cu dinţi mărunţi;
grafice imprimate; reprezentări grafice;
reproduceri grafice; felicitări; ţesătură gumată
pentru papetărie; bandă gumată [papetărie];
gume [adezivi] pentru papetărie sau menaj;
aparate pentru etichetare manuală; manuale;
şerveţele din hârtie; suporturi pentru mâini
pentru pictori; specimene de manuscris pentru
copiere; cutii de pălării din carton; hectografe;
secţiuni histologice pentru scopuri didactice;
suporturi pentru ştampile; suporturi de
paşapoarte; trafalete; foi din hârtie sau plastic
cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare; hârtie igienică; carduri
pentru index [papetărie]; indexuri; tusuri;
cerneală; beţe pentru cerneală; pietre pentru
cerneală [rezervoare de cerneală]; tuşiere;
panglici impregnate cu tuş; panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer; foi imprimate cu tuş pentru
aparatele de reprodusere a documentelor; foi
impregnate cu tuş pentru aparate de duplicare;
călimări; ihtiocol pentru papetărie sau menaj;
folii de protecţie pentru hârtie; cartele
perforate pentru maşini de tricotat tip
jacquard; cuţite pentru hârtie [articole de
13
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amidon; papetărie; dulapuri pentru papetărie
[articole de birou]; steatit [creta croitorului];
litere din oţel; stilouri din oţel; cutii de
matriţe; plăci de matriţe; matriţe; şabloane
[papetărie]; abţibiluri [papetărie]; garnituri de
masă din hârtie; şerveţele de masă din hârtie;
feţe de masă din hârtie; table artimetice;
etichete pentru carduri de index; creta
croitorului; materiale didactice [cu excepţia
aparatelor]; prosoape din hârtie; panză de calc;
ace de punctare pentru desen; hârtie de calc;
şabloane de copiere; cartonaşe, altele decât
pentru jocuri; tipare de transport
[decalcomanie]; hârtie transparentă
[papetărie]; tăvi pentru sortarea şi numărarea
banilor; caractere [numerale şi litere]; taste
pentru maşina de scris; panglici pentru maşina
de scris; maşini de scris electrice sau
neelectrice; aparate de viniete; ambalaje din
vâscoză; palete de acuarele pentru artişti;
acuarele [tablouri]; ceară de sigilat; panou de
celuloza [papetărie]; hârtie de celuloză;
ambalaje [papetărie]; benzi de fixare
strumentele de scris; pensule de scris; seturi
de scris; casete pentru scris [papetărie]; cretă
de scris; instrumente de scris; materiale de
scris; cărţi de scris sau colorat; suporturi de
scris; hârtie de scris; tăbliţe de scris; tablete de
scris; hârtie xuan pentru caligrafie şi picturi
chinezeşti.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; bastoane
pentru alpinisti; piei de animale; serviete
diplomat; saci [pungi, plicuri] din piele, pentru
ambalat; saci pentru campare; saci pentru
alpinişti; saci pentru sporturi; tolbe de
vânători [accesorii pentru vânat]; sacoşe de
călătorie; plase pentru cumpărături; saci la
gâtul cailor [saci de alimentare]; bandoliere;
centuri din piele; sacoşe de plajă; curele de

agrafe de stilouri; materiale pentru ştergerea
stilourilor; suporturi de creioane; suporturi de
creioane de grafit; creioane de grafit;
ascuţitori electrice sau neelectrice; creioane;
suporturi pentru stilouri; stilouri [articole de
birou]; carduri perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard; publicaţii periodice;
gravuri fotografice; rame de fotografii;
fotografii imprimate; fotografii; pancarte din
carton sau hârtie; naproane din hârtie; scheme;
folie din plastic pentru ambalare; materiale
plastice pentru modelare; plăcuţe cu adrese
pentru maşini de adresare; portrete; sisteme de
contorizare a corespondenţei pentru birouri;
timbre de corespondenţă; cărţi poştale; poster;
tipărituri; publicaţii imprimate; orare
imprimate; aşternuturi pentru imprimante,
altele decât din material textil; reglet pentru
tipografi; forme de tipar; seturi portabile de
imprimare [articole de birou]; caractere de
tipografie; tipărituri [gravuri]; prospecte;
publicaţii tipărite; perforatoare [articole de
birou]; radiografii (hârtie pentru ); role pentru
maşinile de scris; rozarii; radiere; linii de
desen; echere; palete pentru acuarele, pentru
artişti; articole pentru şcoală [papetărie];
radiere pentru birouri; compuşi de etanşare
pentru papetărie; maşini de lipit pentru
birouri; sigilii; pecete de siligiu; ceară de
sigilare; timbre seci [ştampile]; benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj; foi
din celuloză reciclată pentru ambalare;
şabloane de ştergere; sigilii din hârtie; firme
din carton sau hârtie; folie de argint; condeie
de ardezie; cărţi de cântece; bobine pentru
panglicile impregnate cu tuş; echere de desen;
tuşiere pentru ştampile; ştampile de adresă;
ştampile; ştampile (cutii pentru); suporturi
pentru creioane şi stilouri; capsatoare pentru
birouri; prese de capsare [articole de birou];
pastă de amidon [adeziv] pentru menaj sau
papetărie; material de ambalat făcut din
14
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hăţuri; schelete de umbrele sau umbrele de
soare; şei de călărie; rucsacuri; ţesături pentru
cai; oblancuri de să; şelărie; căptuşeli pentru
şei; ghiozdane; sacoşe de cumpărături; şireturi
pentru patine; piei de vite; rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor; curele pentru
transportul bebeluşilor; curele pentru
echipamentul soldaţilor; saci pentru sport;
casete din piele pentru arcuri lamelare; curele;
componente din cauciuc pentru curele; curele
din piele pentru umăr; curele din piele
[şelarie]; mânere de valize; valize; fire de
piele; genţi de scule, goale; saci de voiaj;
seturi de călătorie [din piele]; geamantane de
călătorie; accesorii din piele pentru mobilă;
huse de umbrele; mânere de umbrele; schelete
de umbrele sau umbrele de soare; inele pentru
umbrele; beţe de umbrele; umbrele; clapete
din piele; geantă de cosmetice nemontată;
reazem pentru bastoane; portofele; genţi de
cumpărături pe roţi; bice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şorturi
[îmbrăcăminte]; cravate cu capătul lat;
pantaloni pentru copii [îmbrăcăminte];
bandane [fular]; halate de baie; sandale de
baie; papuci de baie; căşti de baie; slipuri de
baie; costume de baie; şorturi de baie;
îmbrăcăminte pentru plajă; pantofi pentru
plajă; curele [îmbrăcăminte]; borsete pentru
bani [îmbrăcăminte]; berete; bavete, nu din
hârtie; şaluri din pene [lănţişoare]; corsete
[lenjerie]; carâmburi; cizme; ghete de sport;
ghete de ski; bretele pentru îmbrăcăminte;
brasiere; pantaloni de călărie; camizole;
cozoroace de caschete; şepci [articole pentru
acoperirea capului]; cască de duş; sutane;
îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pentru
gimnastică; îmbrăcăminte din imitaţie din
piele; îmbrăcăminte din piele; haine; protecţii
pentru guler; gulere [îmbrăcăminte];
combinezoare [îmbrăcăminte]; corsete; corsete

umăr din piele; zăbale pentru animale
[harnaşament]; ochelari de cal [harnaşament];
semnalizatoare [harnaşament]; cutii din piele
pentru pălării; cutii din piele sau carton din
imitaţie de piele; cutii din fibră vulcanizată;
căpăstru [harnaşament]; capestre; serviete;
cârlige; bastoane; portcarduri; valize din piele
sau carton cu imitaţie din piele; carcase, din
piele pentru arcuri; biciuri; piei de vaci; poşete
din zale; piele de caprioară, cu excepţia celei
pentru curăţire; chingi din piele; îmbrăcăminte
pentru animale; zgărzi pentru animale; huse
din piele pentru mobilă; huse din piei de
animale [blănuri]; invelitoare pentru animale;
huse pentru şei; huse de umbrelă; piei finisate;
plicuri din piele pentru ambalat; sisteme de
prindere pentru şei; accesorii pentru hamuri;
cadre pentru umbrele sau umbrele de soare;
structuri de genţi; blană; ornamente din piele
pentru mobilă; blănuri; tolbe de vânători
[accesorii de vânătoare]; valize pentru
călătorie; piele din membrana exterioară a
intestinului de viţel; intestine pentru cârnaţi;
suporturi; structuri pentru genţi de mână; genţi
de mână; mânere pentru genţi; mânere pentru
bastoane; accesorii pentru hamuri; hamuri
pentru animale; chingi pentru hamuri; curele
pentru hamuri; raniţe; cergi pentru cai; hămuţ
pentru cai; potcoave; imitaţie de piele; eşarfe
pentru susţinerea copiilor; valize cu cheie;
piele de capră; protecţii de genunchi pentru
cai; cureluşe din piele; curele din piele; lese
din piele; lenjerie intimă din piele; fire din
piele; funii din piele; piele, brută sau
semiprelucrată; carton din imitaţie de piele;
curele de la scara şeii; moleschin [imitaţie de
piele]; beţe pentru alpinism; cutii pentru
instrumente muzicale; măşti anti-gaz;
căptuşeli pentru şăi; umbrele de soare; piei de
animale cu blană; îmbrăcăminte pentru
animalele de companie; portofele; port-bebe;
pungi din piele, pentru ambalare; poşete;
15
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sarafane; batiste de buzunar; buzunare pentru
îmbrăcăminte; poncho; pulovere; sandale;
sariuri; sarong; eşarfe; batice; fulare; şaluri;
plastron; plătci de cămăşi; cămăşi; pantofi;
cămăşi cu mânecă scurtă; suporturi pentru
umeri; caschete de duş; maiouri; ghete de
schi; mănuşi de schi; fuste; fuste de tenis;
băşti; măşti de somn; papuci; slipuri [lenjerie
intima]; halat de lucru; bretele pentru
susţinerea şosetelor; şosete; tălpi pentru
încălţăminte; protecţii pentru ghete; tricouri de
sport; pantofi de sport; bretele de susţinere
pentru ciorapi; ciorapi; intărituri de călcâi
pentru ciorapi de damă; absorbant de
perspiraţie pentru ciorapi; cape de blană;
curele pentru ghete; jackete matlasate
[îmbrăcăminte]; costume; viziere; bretele;
absorbante perspirante pentru lenjerie de corp;
chiloţi [lenjerie de corp]; tricouri cu mânecă
scurtă; colanţi; togi; jobene; bretele pentru
pantaloni; şorturi pentru baie; turbane; lenjerie
de corp antiperspirantă; chiloti; voaluri
[îmbrăcăminte]; veste; viziere [confecţionare
de pălării]; jachete; îmbrăcăminte rezistentă la
apa; costume din neopren pentru schi pe apă;
basmale; pantofi din lemn; manşete
[îmbrăcăminte]; plătci de cămăşi.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de crăciun; pistoale cu aer
[jucării]; maşinuţe de distracţii, automate şi
acţionatecu monede; dispozitive de jocuri
video tip arcadă; articole pentru tragerea cu
arcul; echipamente pentru alpinism; jocuri de
table; saci special concepuţi pentru schiuri şi
plăci de surf; momeală artificială pentru
pescuit; baloane; mingi pentru jocuri; gantere;
mănuşi de baseball; bâte pentru jocuri; mănuşi
de vatelină [accesorii pentru jocuri]; clopoţei
pentru pomul de crăciun; curele pentru
ridicarea greutăţilor [articole de sport];
biciclete fixe pentru exerciţii; mingi de

[lenjerie de corp]; costume de bal mascat;
butoni; îmbrăcăminte pentru ciclişti; gulere
detaşabile; chiloţi [îmbrăcăminte]; dosuri
pentru rochii; rochii; halate; căşti de protecţie
pentru urechi [îmbrăcăminte]; pantofi sau
sandale esparto; veste de pescuit; fitinguri din
metal pentru încălţăminte; ghete de fotbal;
crampoane pentru ghete de fotbal; pantofi de
fotbal; saci de picioare neincălzite electric;
încălţăminte; fitinguri de metal încălţăminte;
tocuri pentru încălţăminte; dispozitive
anti-alunecare pentru încălţăminte; vârfuri
pentru încălţăminte; bombeuri pentru
încălţăminte; carcase de pălării [schelet]; cape
din blană; blanuri [încălţăminte]; gabardină
[îmbrăcăminte]; curele de ghete; curele;
g a l o ş i ; j a r t i e r e ; c e nt ur i ; m ă n u ş i
[îmbrăcăminte]; halat; pantofi pentru
gimnastică; cizme scurte; carcase de pălării
[schelete]; pălării; pălării din hârtie
[îmbrăcăminte]; bentiţe [îmbrăcăminte];
articole pentru acoperirea capului; întăritoare
de călcâi pentru încălţăminte; întăritoare de
călcâi pentru ciorapi; tocuri; glugi
[îmbrăcăminte]; ciorapi de damă; branţuri;
jachete [îmbrăcăminte]; jachete matlasate
[îmbrăcăminte]; tricouri [îmbrăcăminte];
rochii bluzate; bluzoane [pulovere]; tricotaje
[îmbrăcăminte]; ghete dantelate; trusouri
pentru copii [îmbrăcăminte]; îmbrăcăminte
din imitaţie de piele; jambiere; egări
[jambiere]; egări [pantaloni]; lenjerie de corp;
dosuri [piese vestimentare]; uniforme;
patrafire; mantilă; măşti de ochi pentru somn;
mitre [pălării]; manuşi cu un deget; centuri
pentru bani [îmbrăcăminte]; îmbrăcăminte de
motociclişti; protecţii pentru urechi
[î mbrăcăminte]; cravate; apl i c aţ i i
anti-alunecare pentru încălţăminte; haine de
stradă; salopete; paltoane; pijamale; pantaloni;
îmbrăcăminte din hârtie; hanorace; corozoace
de şepci; pelerine; mantale îmblănite; jupe;
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scăldat şi înot; plutitoare pentru pescuit;
discuri zburătoare [jucării]; mese pentru fotbal
de interior; sisteme de anunţare a vânătorii;
jocuri; aparate pentru jocuri; bile pentru
jocuri; maşini pentru jocurile de noroc;
mănuşi pentru jocuri; mănuşi de golf; genţi de
golf, cu sau fără roţi; arbalete [articole de
sport]; pistoale de paintball [articole de sport];
fir de pescuit; corzi pentru rachete; aparate de
gimnastică; deltaplanoare; harnaşament pentru
ambarcaţiuni; cârlige pentru pescuit; jocuri cu
potcoave; avertizoare pentru vânătoare;
patine; role; puzzle; jocuri [noutăţi];
caleidoscoape; mosoare pentru zmeie; zmeie;
genunchere [articole de sport]; plase de
prindere pentru pescuitul cu undiţa; corzi
pentru pescuit; momeli cu miros, pentru
vânătoare sau pescuit; mah-jong; marioente;
măşti pentru scrimă; măşti de teatru; măşti de
jucărie; catarg pentru plăci de surf;
suspensoare [articole de sport]; jucării rotative
pentru pătuţuri; machete de vehicule la scară;
plase pentru sporturi; plase de prindere pentru
pescuit cu undiţa; popice; articole pentru
petreceri, dansuri [cocarde]; ornamente pentru
pomul de crăciun, cu exceptia articolelor de
iluminat şi produselor de cofetărie; pachinko;
protecţii [componente ale costumelor de
sport]; pistoale pentru paintball [aparate de
sport]; bile cu vopsea [muniţie pentru
pistoalele de paintball] [articole sportive];
pălării din hârtie pentru petreceri; planoare;
jocuri de societate; capse cu percuţie [jucării];
aparate pentru exerciţii fizice; pinatas; pistol
de jucărie; unelte pentru repararea marcajelor
[accesorii de golf]; mingi; jucării de pluş;
praăini pentru sărituri; piscine [articole pentru
joacă]; jocuri portabile cu afişaje pe bază de
cristale lichide; protecţii [componente ale
costumelor de sport]; saci de box; marionete;
quiot; rachete; maşinuţe cu radiotelecomandă;
jucării cu clopoţei; mosoare pentru pescuit;

biliard; vârfuri de tac; marcatoare de biliard;
perne pentru tabla de biliard; mese de biliard;
mese de biliard cu fise; carduri de bingo;
indicatoare de trageri [unelte de pescuit];
senzor de tragere [unelte de pescuit]; cuburi
[jocuri]; jocuri pe tablă; boburi; plăci; aparate
de culturism; aparate de antrenament;
pocnitori [pedarde de crăciun]; patine cu lamă
ataşată; aparate şi maşini de popice; arcuri
pentru tragere; mănuşi de box; cuburi
[jucării]; jocuri de construcţie; plase de
fluturi; paravane de camuflaj [articole
desport]; suporturi de lumânări pentru crăciun;
capse pentru pistoale [jucării]; cărţi de joc;
cretă pentru tacuri; table de dame; dame [joc];
jocuri de şah; table de şah; extensoare [aparate
de exercitii]; jetoane pentru jocurile de noroc;
suporturi pentru pomul de crăciun; pomi de
crăciuni din material sintetic; ornamente
pentru pomul de crăciun, cu exceptia
articolelor de iluminat şi produselor de
cofetărie; maşini de tragere; ţinte de tragere;
harnaşament pentru alpinişti; crose de golf;
confetti; truse de magie; cazaci [artificii de
jucărie]; discuri pentru jocuri; invelitori de
talpă pentru schiuri; cuşti pentru prins peşte
[unelte de pescuit]; genţi de cricket; vârfuri de
tacuri de biliard; tacuri de biliard; pahare
pentru zaruri; darţ; momeli pentru vânătoare
sau pescuit; capse detonante [jocuri]; zaruri;
discuri pentru sporturi; unelte pentru repararea
turbei [accesorii de golf]; păpuşi; paturi de
păpuşi; haine de păpuşi; biberoane pentru
păpuşi; casuţe de păpuşi; camere de păpuşi;
dominouri; table pentru dame; dame [jocuri];
haltere; legături de schiuri; cotiere [articole de
sport]; ţinte electronice; pedale pentru
biciclete fixe de exerciţii; extensoare;
pocnitori explozive [pedarde de crăciun];
maşinării de bâlci; mănuşi pentru scrimă;
măşti de scrimă; spade; cârlige pentru peşte;
articole de pescuit; labe de înot; colaci pentru
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; apa gazoasă; apă
gazoasă (preparate pentru fabricarea ); lapte
de migdale [băutură]; băuturi din aloe vera,
non-alcoolice; aperitive, non-alcoolice; must
de bere; băuturi non-alcoolice; băuturi
(preparate pentru fabricarea lor); băuturi pe
bază de zer; cidru, non-alcoolic; cocktail-uri
non-alcoolice; băuturi efervescente (pastile
pentru); băuturi efervescente (pulberi pentru);
esenţe pentru fabricarea băuturilor; extracte
din fructe non-alcoolice; băuturi din suc de
fructe non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare
din fructe non-alcoolice; băutură răcoritoare
din ghimbir; bere de ghimbir; must de
struguri, nefermentat; băuturi pe bază de
miere non-alcoolice; extrase de hamei pentru
prepararea berii; băuturi izotonice; suc de
fructe; kvass [băutura; non-alcoolică];
limonade; lichioruri (preparate pentru
fabricarea -lor); apă de Lithia; bere de malţ;
must de malţ; lapte de arahide [băutură
non-alcoolică]; apă minerală [băuturi]; apă
minerală (preparate pentru; fabricarea); must;
extrase din fructe, non-alcoolice; băuturi
non-alcoolice pe bază de sucuri de fructe;
băuturi non-alcoolice, pe bază de miere; lapte
de migdale; pastile pentru băuturi
efervescente; lapte de arahide [băutură
nonalcoolică]; pulberi pentru bauturi
efervescente; Sarsaparilla [băutură
non-alcoolică]apă carbogazoasă; şerbeturi
[băuturi]; suc de fructe rece [băutură];
smoothies; apă minerală; şerbet [băutură];
siropuri pentru băuturi; siropuri pentru
limonadă; apă de masă; suc de roşii [băutură];
sucuri de legume [băuturi]; sifon apă
[băutură]; băuturi din zer.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; contabilitate; intocmirea extraselor

dispozitive de antrenament pentru reabilitare;
jocuri cu inele; căluţi balansoar; mulinete
pentru pescuit; patine cu rotile; pedale pentru
bicicletele fixe de exerciţii; colofoniu folosit
de atleţi; roţi de ruletă; plăci de surf;
harnaşament pentru plăci de surf; machete la
scară [jucării]; maşini de jucărie la scară;
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit;
scutere [jucării]; raclete pentru schiuri; lozuri
răzuibile; paravane de camuflaj [articole de
sport]; huse pentru protecţie [învelitoare
pentru schiuri; gambiere [articole de sport];
fluturaşi (de badminton); skateboard-uri;
ghete de patinaj cu lame ataşate; sisteme
pentru prinderea clăparilor pe schiuri; schiuri;
schiuri şi plăci de surf (saci special concepuţi
pentru); huse pentru tălpile schiurilor; ceară
pentru schiuri; popice [jocuri]l; sănii [articole
de sport]; topogane; praştii [articole de sport];
maşini cu sloturi [maşini de jocuri]; zăpadă
artificială pentru pomii de craciun; globuri de
zăpadă; plăci de snowboard; rachete pentru
mers pe zăpadă; bule de săpun [jucării]; huse
de protecţie pentru schiuri; titirezi [jucării];
panouri pentru sărituri [articole de sport];
blocuri de start pentru sport; jucării împăiate;
schiuri de surf; legături pentru placa de surf;
colaci de salvare; veste de salvare; plăci de
înot; piscine pentru copii; înotătoare; leagăne;
mese pentru tenis de masă; ţinte; ursuleţi de
pluş; aparat pentru aruncarea migilor de tenis;
fileuri de tenis; vârfuri pentru tacuri; unelte
pentru repararea turbei; [accesorii de golf];
pistoale de jucărie; maşini de jucărie; jucării;
jucării pentru animale domestice; trambuline;
dispozitive de aruncat pentru tragere la ţintă;
bastoane; maşinuţe cu telecomandă; maşinuţe
la scară; maşini pentru jocuri video; pernuţe
pentru înot; schiuri de apă; arme pentru
scrimă; curele pentru ridicarea greutăţilor
[articole de sport].
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; prognoze
economice; experţi în eficienţă; agenţii de
locuri de muncă; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; management computerizat al
fişierelor; agenţii de import-export; asistenţă
pentru management industrial sau
commercial; agenţii de informare comercială;
facturare; servicii de structurare în scop
publicitar; servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor; asistenţă de
management comercial sau industrial;
managementul fişierelor computerizate;
consultanţă de management al personalului;
marcheting; cercetare de marketing; studii de
marcheting; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; închirieri de echipamente şi
aparatură de birou; publicitate online pe o
reţea de computer; sondaje de opinie;
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; publicitate în aer liber; servicii
de externalizare [asistenţă de afaceri];
întocmirea ştatelor de plată; consultanţă în
domeniul managementului personalului;
recrutarea personalului; servicii de
fotocopiere; prezentarea de produse în mediile
de comunicare, pentru retail; servicii de
comparare a preţurilor; procesare a cuvintelor;
intermediere de achiziţii [achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri]; producţia de
clipuri publicitare; testare psihologică pentru
selectarea personalului; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar; scrierea textelor publicitare;
publicitate radio; reclame radio; personal de
recrutare; inchirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare; închirierea de
aparate de fotocopiere; inchirierea

de cont; administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
procesarea administrativa a ordinelor de
comandă; publicitate; agenţii de publicitate;
publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale şi-) [firmă pentru
consilierea consumatorilor]; analiză preţului
de achizitie; răspunderea la telefon pentru
abonaţii indisponibili; evaluări ale afacerilor;
intermedierea abonamentelor de ziar;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
managementul afacerilor pentru artişti;
asistenţă în managementul afacerilor; licitaţii;
auditare; transmiterea facturilor prin poştă;
evaluarea afacerii; consultanţă profesională în
afaceri; informaţii de afaceri; anchete de
afaceri; investigaţii de afaceri; managementul
afacerilor şi consultanţă de organizare;
asistenţă pentru managementul afacerilor;
consultanţă pentru managementul afacerilor;
managementul afacerilor pentru hoteluri;
managementul afacerilor sportivilor;
consultanţă pentru organizarea afacerii;
cercetare de afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori [consiliere consumatori];
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; baze de date
computerizate (compilarea informaţiilor în);
baze de date computerizate (sistematizarea
informaţiilor în); analiză preţului; intermedieri
căutări de date în fişiere de computer;
demonstraţii cu produse; publicitate prin
corespondenţă direct; distribuirea materialelor
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evaluarea financiară a masei lemnoase pe
picior; evaluarea financiară a lânii; evaluarea
costurilor de reparaţii [estimări financiare];
schimb de bani; factoring; fiduciar; evaluare
financiară [asigurări, banking, imobiliare];
informaţii financiare; management financiar;
sponsorizare financiară; servicii de finanţare;
subscrierea asigurărilor de incendiu; evaluări
fiscale; investiţii de fonduri; strângerea de
fonduri caritabile; transferul electronic de
fonduri; garanţii; subscrierea asigurărilor de
sănătate; finanţarea contractelor în rate;
asigurări financiare; împrumuturi în rate;
brokeraj de asigurări; informaţii legate de
asigurări; subscriere asigurări; emiterea de
cărţi de credit; emiterea jetoanelor valorice;
emiterea de cecuri de călătorie; evaluarea
bijuteriilor; finanţarea contractelor de achiziţie
în rate; leasing-ul fermelor; leasing imobiliar;
imprumuturi contra garanţii; subscrieri de
asigurări de viaţă; împrumuturi financiare;
management financiar; subscrierea
asigurărilor maritime; banking pentru ipoteci;
fonduri mutuale; evaluare numismatică;
organizarea strângerii de fonduri; brokeraj cu
garanţii reale mobiliare; servicii de fonduri tip
provident; brokeri imobiliari; închiriere
imobiliare; management imobiliare;
închirierea spaţiilor de birouri [imobiliare];
închirierea de apartamente; închirierea de
apartamente de bloc; evaluarea costurilor de
reparaţii [evaluări financiare]; servicii de plată
a pensiilor; servicii de depunere în casete
valorice; servicii bancare de economisire;
brokeraj de garanţii reale imobiliare;
sponsorizare financiară evaluarea timbrelor;
cotaţii bursiere; brokeraj cu acţiuni şi
titlurilor; servicii de garanţii; emiterea de
jetoane de valoare; transfer electronic de
fonduri; cecuri de călătorie (emiterea de );
curatela; depozite valorice; evaluări fiscal;
cecuri de verificare.

tonomatelor; închirierea aparaturii; şi
echipamentelor de birou; închiriere de
material publicitar; cercetarea afacerilor;
intermedieri de promoţii de vânzare;
distribuirea eşantioanelor; servici de
secretariat; aranjarea vitrinelor; stenografie;
căutare sponsorizare; intermedierea
abonamentelor la servicii de telecomunicaţii;
sistematizarea informatiilor în bazele de date
computerizate; pregătirea taxelor; servicii de
telemarketing; servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili; publicitate
televizată; reclame televizate; organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare; transcriere; dactilografiere;
actualizarea materialului publicitar;
procesarea cuvintelor; scrierea textelor
publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; subscrierea asigurărilor de
accidente; birou de cazare [apartamente];
servicii actuariale; analiză financiară;
evaluarea antichităţilor; managementul
apartamentelor; inchirierea apartamentelor;
evaluări ale obiectelor de artă; evaluări ale
bijuteriilor; evaluări numismatice; evaluări
imobiliare; evaluarea timbrelor; evaluarea
lucrărilor de artă; depunerea garanţiilor;
banking; home banking; brokeraj; brokerajul
creditelor de carbon; servicii financiare de
lichidare a afacerilor; investiţii de capital;
colectarea de fonduri de caritate; verificarea
cecurilor; cliring financiar; instituţii de cliring
financial; colectarea chiriilor; organizarea
colectărilor; consultanţă financiară;
consultanţă pentru asigurări; birou de credite;
servicii de carduri de credit; emiterea
cardurilor de credit; brokeraj vamă; servicii de
carduri de debit; agenţii de colectare a
debitelor; depozite de valori; agenţii
imobiliare; management imobiliar; evaluare
financiară [asigurare, banking, imobiliare];
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restaurare a mobilei; lubrifierea vehiculelor;
construcţia de porturi; instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire; informaţii legate
de reparaţii; izolaţie pentru clădiri; suprimarea
interferenţelor în aparatele electrice; servicii
de călcare a lenjeriilor; instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigaţie; instalarea
echipamentelor de bucătărie; ascuţirea
cuţitelor; spălarea rufelor; întreţinerea,
curăţarea şi repararea articolelor din piele;
călcarea lenjeriilor; reparaţia încuietorilor;
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor; mentenanţa pentru vehicule;
repararea articolelor de îmbrăcăminte;
extragerea minereurilor; mentenanţa şi
repararea vehiculelor de motor; spălarea
vehiculelor de motor; restaurarea
instrumentelor muzicale; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia maşinilor şi
echipamentelor de birouri; vopsire de interior
şi exterior; aplicarea tapetului; repararea
umbrelelor de soare; pavarea drumurilor;
repararea aparatelor foto; construcţia de dane;
construcţia şi mentenanţa conductelor;
tencuire; servicii de instalare; lăcuirea
vehiculelor; presarea articolelor de
îmbrăcăminte; bizmuire reparaţia de pompe;
servicii de exploatare în cariere; exterminarea
şobolanilor; reconstruirea motoarelor uzate
sau parţial distruse; reconstruirea maşinilor
uzate sau parţial distruse; reumplerea
cartuşelor de toner; restaurarea articolelor
vestimentare; închirierea echipamentelor de
construcţii; închirierea macaralelor
[echipamentelor de construcţii]; închirierea
excavatoarelor; închirierea maşinilor de
curăţenie stradală; repararea încuietorilor de
siguranţă; reparaţii subacvatice; restaurarea de
mobilă; restaurarea lucrărilor de artă;
recositorire; reşaparea pneurilor; nituire;
servicii pentru acoperişuri; protecţie
anti-corozivă mentenanţa şi reparaţia

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii;
instalareasirepararea de aparatede aer
condiţionat; mentenantă şi reparaţia
aeronavelor; tratament anti-coroziv pentru
vehicule; servicii de zăpadă artificială;
asfaltare; curăţarea şi repararea cazanelor;
zidărie; supervizarea construcţiei de clădiri;
izolaţii pentru clădiri; construirea de gherete şi
magazine pentru bâlciuri; etanşarea clădirilor;
curaţarea clădirilor [suprafaţa exterioară];
curăţarea clădirilor [interioare]; închirierea de
buldozere; instalarea şi repararea de alarme
anti-furt; întreţinerea şi reparaţia arzătoarelor;
fabricarea [reparaţia] de dulapuri; spălătorii de
maşini; servicii de tâmplărie; curăţirea
coşurilor de fum; curăţenie; servicii de
spălătorie uscată; închirierea de aparatură de
curăţenie; curăţarea clădirilor [suprafeţe
exterioare]; curăţarea clădirilor [interior];
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte;
curăţarea vehiculelor; reparaţii de ceasuri;
curăţarea articolelor de imbrăcăminte;
reparaţii pentru îmbrăcăminte; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computer; construcţii; consultaţii pentru
construcţii; echipament de construcţie
(închirierea); informaţii legate de construcţii;
hidroizolaţie [clădiri]; demolarea clădirilor;
curaţarea scutecelor; dezinfectare; instalarea
uşilor şi ferestrelor; foraje pentru petrol sau
zăcăminte de gaz; forarea fântânilor;
curaţătorie uscată; instalarea şi repararea
aparaturii electrice; instalarea şi repararea
lifturilor; închirieri de excavatoare;
exterminarea dăunatorilor, alta decât pentru
agricultură; extragerea minerurilor;
construcţia de fabrici; repararea şi mentenanţa
proiectoarelor de filme; instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu; instalarea şi repararea
echipamentelor frigorifice; întreţinerea,
repararea şi curăţarea blănurilor; instalarea şi
repararea cuptoarelor; întreţinerea mobile;
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pentru servicii de teleshopping; asigurarea
conexiunii de telecomunicaţii la o reţea
globală de computere; furnizarea accesului la
reţelele globale de computere; închirierea
aparatelor de fascimil; închirierea aparatelor
de transmisie a mesajelor; închierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; închirierea telefoanelor;
transmisie prin satelit; închirierea aparatelor
de transmitere a mesajelor; servicii de rutare
şi joncţiune pentru; telecomunicaţii; servicii
de teleconferinţă; transmiterea de telegrame;
servicii de telegraf; servicii de telefonie;
servicii de teleshopping (furnizarea canalelor
de telecomunicaţii pentru ); transmisie de
televiziune; servicii de telex; transmisia prin
facsimile; transmisia de fişiere digitale;
transmisia de felicitări online; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator;
transmisia telegramelor; servicii de poştă
vocală; servicii de transfer; transmisie
wireless.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural; academii [educaţie];
furnizarea servicilor de amuzament; parcuri de
amuzament; distracţii; dresajul animalelor;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea concertelor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminarilor;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor;
organizarea şi susţinerea seminarilor
[instruire]; organizarea concursurilor de
frumuseţe; internate; rezervarea locurilor
pentru spectacole; servicii de bibliotecă
mobilă; publicarea cărţilor; servicii de
caligrafie; servicii de camping [amuzament];
servicii de sport pentru campare; furnizarea
instalaţiilor de casino [jocuri de noroc];
închirierea filmelor cinematrografice;
prezentări cinematografice; circuri; servicii de

seifurilor; sablare; construcţia de esafodaje;
staţii de service pentru vehicule [realimentare
şi mentenanţa]; construcţia de ambarcaţiuni;
repararea articolelor de încălţăminte; vopsirea
sau reparaţia indicatoarelor; servicii de zăpadă
artificială; curaţarea străzilor; mentenanţa şi
reparaţia seifurilor; mentenanţa piscinelor;
instalarea şi repararea telefoanelor;
vulcanizarea anvelopelor [reparaţie];
reşaparea anvelopelor; repararea umbrelelor;
construcţii subacvatice; tapisare; reparaţii de
tapiserie; emailare; asistenţă în caz de
defecţiune a vehiculelor [reparaţii]; lubrifierea
vehiculelor [gresare]; mentenanţa vehiculelor;
lustruirea vehiculelor; staţii de service pentru
vehicule [realimentare şi mentenanţa];
spălătorie de maşini; exterminarea
dăunătorilor, de alta natură decât pentru
agricultură; tapetare; construcţia şi reparaţia
de depozite; spălătorii auto; spălătorii;
spălătorii pentru lenjerii; curăţirea geamurilor;
instalarea uşilor şi ferestrelor.
38 Telecomunicaţii; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
transmisia de televiziune prin cablu;
transmisie radio; transmisii de televiziune;
comunicaţii cu tefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin
telegrame; comunicaţii prin telefon; transmisia
asistată de computer a mesajelor şi imaginilor;
terminale de computere (comunicare prin);
servicii de buletine electronice [servicii de
telecomunicaţii]; poştă electronică; transmisie
prin facsimile; transmiterea de felicitări
online; informaţii despre telecomunicaţii;
poştă electronic; transmiterea mesajelor;
agenţii de ştiri; servicii de pager [radio,
telefon sau alte mijloace de comunicare
electronică]; furnizarea accesului la bazele de
date; furnizarea canalelor de telecomunicaţii
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expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole [servicii de
impresariat]; parcuri de distracţii; planificarea
petrecerilor [distracţii]; prezentarea de
reprezentaţii live ); servicii ale instructorilor
personali [antrenament de fitness]; raportare
fotografică; fotografie; educaţie fizică;
planificarea petrecerilor [distracţie];
antrenament practic [demonstraţii]; producţia
de muzică; producţia de programe de radio şi
televiziune; producerea spectacolelor;
producerea filmelor pe casetă video;
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade; furnizarea de servicii de karaoke;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; furnizarea facilităţilor
sportive; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; închirierea
aparatelor de radio şi televiziune; amuzament
radio; închirierea aparatelor de înregistrare
video; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; închirierea
echipamentului audio; închirierea camerelor
de filmat; închirierea peliculelor
cinematografice; închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau
studiouri de televiziune; închirierea filmelor;
închirierea proiectoarelor şi accesoriilor de
film; închierea de decoruri; închirierea de
echipamente de scufundări; închirierea de
înregistrări de sunete; închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor; închirierea terenurilor de sport;
închirierea stadioanelor; închirierea
decorurilor; închirierea terenurilor de tenis;
închirierea de camere video; închirierea de
aparate de înregistrat casete video; închirierea
de casete video; internat şcolar; servicii de
scenografie; organizarea şi susţinerea
seminarelor; închirierea de decoruri; producţia

club [amuzament sau educaţie]; antrenament
[instruire]; organizarea de competiţii [educaţie
sau amuzament]; organizarea competiţiilor
sportive; susţinerea antramentelor de fitness;
cursuri de corespondenţă; servicii de disk
jockey; servicii de discotecă; închirierea
echipamentului de scufundări; dublări; editare
de casete video; informaţii referitoare la
educaţie; educaţie religioasă; examinări
educaţionale; servicii educaţionale; servicii de
desktop publishing; servicii de amuzament;
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
organizarea de parade de modă pentru
amuzament; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; jocuri de noroc; servicii de
jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată; închirierea echipamentelor de
jocuri; furnizarea de articole pentru golf;
c o n s i l i e r e v o c aţ i o n a l ă [c o n s i l i e r e
educaţională]; antrenament gimnastic; servicii
ale cluburilor de sănătate [sănătate şi fitnes];
servicii de campinguri de vacanţă [distracţii];
informaţii despre educaţie; informaţii despre
distracţii; informaţii despre posibilităţi de
recreere; servicii de instruire; interpretarea
limbajului semnelor; servicii de interpretariat;
servicii de structurare, altele decât pentru scop
publicitar; biblioteci; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; operarea loteriilor;
microfilmare; modelare pentru artişti;
închirierea peliculelor de film; închirierea de
proiectoare şi accesorii de film; studiouri de
film; prezentări în săli cinematografice;
furnizarea serviciilor de muzee [prezentări,
expoziţii]; servicii de compoziţii muzicale;
săli de concerte; servicii prestate de reporterii
de ştiri; cluburi de noapte; grădiniţe; operarea
de loterii; servicii de orchestra; organizarea
balurilor; organizarea competiţiilor
[educaţionale sau de amuzament]; organizarea
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de spectacole; închirierea înregistrărilor de
sunete; servicii de tabere sportive;
cronometrarea evenimentelor sportive;
subtitrare; predare în învăţământ; programe de
televiziune; producerea de programe radio şi
de televiziune; închirierea de aparate radio şi
de televiziune; compunerea textelor, altele
decât textile publicitare; producţii de teatru;
servicii de agenţii de bilete [divertisment];
închirierea de jucării; dresaj practic
[demonstraţie]; traducere; meditaţie; editarea
casetelor video; producţia de casete video;
înregistrare video; consilere vocaţională
[consiliere educaţională sau de instruire];
reconsiliere vocaţională; scrierea textelor,
altele decât textele publicitare; servicii
asigurate de grădinile zoologice.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi proiectarea aferente; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltarea
hardware şi software; analize pentru
exploatarea câmpurilor de petrol; consultaţii
arhitecturale; arhitectură; autentificarea
lucrărilor de artă; cercetare bacteriologică;
cercetare biologic; calibrare [măsurare];
analiză chimică; cercetare chimică; servicii de
chimie; însămânţarea norilor; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computer; programare computerizată;
duplicarea programelor de computer;
închirierea de computer; consultanţă de
software computerizat; design de software
pentru computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţă software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer; servicii
de protecţie anti-virus pentru computere;
schiţarea construcţiilor; consultanţă în
software de computer; consultanţă în
domeniul economisirii energiei; convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice în

medii electronice; cercetare cosmetică, crearea
şi mentenanţa website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date [nu convertire fizică]; design
de decoraţiuni interioare; design de sisteme de
computer; proiectare industrială; servicii de
proiectare pentru ambalare; creaţii de modă;
design de arte grafice; digitalizarea
documentelor [scanare]; consultanţă în
domeniul economisirii de energie; inginerie;
protecţia mediului (cercetare în domeniul );
evaluarea calităţii masei lemnoase pe picior;
evaluarea calităţii lânii; explorare
subactivatică; prognoza meteorologică;
prospectare geologic; cercetare geologică;
studii tipografice; analiză grafologica;
găzduirea site-urilor web; instalarea
software-ului computerizat; servicii de
laboratoare ştiinţifice; ridicări topografice;
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru
alţii; mentenanţa software-urilor de program;
testarea materialelor; cercetare mecanică;
informaţii meteorologice; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; prospectarea petrolului; analiză
pentru exploatarea câmpurilor de petrol;
expertize pentru câmpurile de petrol; testarea
puţurilor de petrol; proiectarea ambalajelor;
fizică [cercetare]; studii de proiecte tehnice;
prospectare geologică; servicii de protecţie
anti-virus pentru computer; servicii de
motoare de căutare pe internet; asigurarea de
informaţii, consiliere şi consultanţă în
domeniul ştiinţific, referitor la compensarea
emisiilor de dioxid de carbon; controlul
calităţii; recuperarea datelor computerizate;
închiriere a computerelor; închiriere a
software-ului de computer; închirierea
serverelor web cercetare şi dezvoltare pentru
alţii; cercetare biologică; cercetare în
domeniul protecţiei mediului; închirierea
serverelor web design de software pentru
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servicii ale clinicilor medicale; sanatorii de
recuperare; stomatologie; amenajare
peisagistică; exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură;
închirierea echipamentelor de ferme;
aranjamentul florilor; grădinărit; amenajarea
grădinilor; îngrijirea animalelor de casă;
implanturi de păr; saloane de coafură; servicii
de asistenţă medical; centre de sănătate;
servicii ale spa-urilor; sanatorii particulare;
horticultură; ospicii; spitale; servicii de
fertilizare în vitro; întreţinerea peluzelor;
manichiură; masaj; asistenţă medical;
închirierea echipamentelor medicale; servicii
prestate de moaşe; sanatorii private; îngrijire
medicală; servicii prestate de opticieni;
întreţinerea animalelor de casa servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; consiliere farmaceutică; terapie
fizică; fizioterapie; sere; chirurgie plastică;
servicii prestate de psihologi; reabilitarea
pacienţilor consumatori de narcotice;
închirierea instalaţiilor sanitare; aziluri;
saloare de frumuseţe; saloane de coafură;
sanatorii; servicii de saună; servicii de solar;
tratarea arborilor; tatuaje; servicii de
telemedicină; servicii de terapie; plantarea
copacilor pentru compensarea emisiilor de
dioxid de carbon; tratarea copacilor; asistenţă
veterinară; servicii asigurate de machiori;
distrugerea ierburilor; executarea ghirlandelor.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale; servicii ale agenţiilor de adopţii;
servicii de soluţionare alternativă a disputelor;
servicii de arbitraj; baby sitting; inspecţii de
bagaje pentru securitate; gărzi de corp;
servicii de însoţire; închiriere a articolelor
vestimentare; licenţierea software-urilor de
computer [servicii legale]; consultanţă pentru

computere; închirierea software-urilor de
computere; actualizarea software-ului de
computere; modelare [proiectare industrială];
expertizare; expertize topografice; expertize
ale câmpurilor de petrol; cercetare tehnică;
testarea materialelor textile; explorare
subacvatică; planificare urbană; testarea
vehiculelor pentru circulaţia pe drumurile
publice; analiză apelor; prognoză meteo;
autentificarea lucrărilor de artă.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare [hoteluri, pensiuni]; închirierea de
locuinţe temporare; rezervări de locuinţe
temporare; pensiune pentru animale; servicii
de bar; rezervări la pensiuni; pensiuni;
închirieri de clădiri transportabile; cafenele;
servicii de camping [cazare]; furnizarea
facilităţilor de camping; cantine; catering de
alimente şi băuturi; închirierea aparatelor de
gătit; creşe; servicii de camping de vacanţa
[cazare]; case de pensionari; hosteluri;
rezervări hoteliere; hoteluri; moteluri;
asigurarea facilităţilor pentru campare;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă, paharelor; închirierea dozatoarelor de
apă potabilă; închirierea sălilor de şedinţă;
închirierea de cazări temporare; închirierea de
corturi; închirierea clădirilor transportabile;
rezervări de cazare temporară; restaurante;
restaurante cu auto-servire; aziluri; restaurante
cu autoservire; snack-bar-uri; hosteluri.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură; răspândirea de
fertilizatori şi alte substanţe chimice agricolă
pe suprafete şi pe cale aeriană; împerecherea
animalelor; îngrijirea animalelor; servicii de
acvacultură; servicii de aromaterapie; servicii
de inseminare artificial; băi publice pentru
igienă; băi turceşti; saloane de frumuseţe;
servicii ale băncilor de sânge; chiropractică;
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proprietatea intelectuală; consultanţă în
materie de securitate; managementul
drepturilor de autor; servicii de incinerare;
servicii matrimonial; agenţii de detectivi;
înregistrarea numelor domeniilor [servicii
juridice]; escorte în societate [însoţire];
închirierea rochiilor de seară; închirierea
alarmelor de incendiu; închirierea
extinctoarelor; combaterea incendiilor;
funerarii; cercetare genealogică; gărzi; gărzi
de noapte; calcularea horoscopului; servicii
pentru pază casei; inspectarea fabricilor pentru
securitate; consultanţă în materie de
proprietate intelectuală; licenţierea proprietăţii
intelectuale; servicii de supraveghere a
proprietăţii intelectuale; investigarea
dispariţiilor; investigarea trecutului
persoanelor; cercetări juridice; licenţierea
software-urilor de program [servicii juridice];
servicii privind litigiile; deschiderea
încuietorilor de siguranţă; returnarea
proprietăţii pierdute; agenţii matrimoniale;
mediere; investigarea persoanelor dispărute;
monitorizarea alarmelor de securitate şi
antiefracţie; organizarea de întâlniri
religioase; investigarea trecutului personal;
pază de corp; servicii de companie pentru
animale; planificarea şi organizarea
ceremoniilor de nuntă; închirierea seifurilor;
seifuri (închirierea -lor); inspecţii în fabrici
pentru securitate; consultanţă de securitate;
servicii funerare.

(210) M 2015 00564
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

ADOR

(531) Clasificare Viena:020901; 240902;
240905; 250119; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00565
(151) 28/01/2015
(732) BENEDIC CONSTANTIN, Str.
Aleea Nalbei nr. 2, bl. L107, sc. C, et.
3, ap. 54, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00566
(151) 28/01/2015
(732) N E X T
GENERATION
SOFTWARE S.R.L., Str. Linia de
Centură nr. 50, Complex Cosmopolis,
Faza 1, bl. C1, sc. 2, parter, ap. 003,
Camera 2, judeţul Ilfov, , Ştefăneştii
de Jos ROMANIA
(540)

(540)
OmnisMares
BRINGO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire, inclusiv organizarea şi
desfăşurarea de cursuri, seminarii, conferinţe,
ateliere de lucru toate în domeniul
scufundărilor, siguranţei şi salvării
subacvatice; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; închirierea echipamentului pentru
scufundări.

(591) Culori revendicate:galben (pantone
7408C), albastru închis (pantone
7546C)
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; baze de date
computerizate; baze de date (electronice);
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date; software de calculator pentru
gestionarea bazelor de date; software de
calculator pentru autorizarea accesului la baze
de date; software de calculator pentru crearea
de baze de date consultabile care cuprind
informaţii şi date; software de calculator
pentru integrarea aplicatiilor şi a bazelor de
date.
35 Publicitate în sectorul transport şi livrare;
publicitate; administraţie comercială;
compilare de baze de date computerizate;
actualizare şi intreţinere de date din baze de
date informatice; compilarea informaţiilor în

˜˜˜˜˜˜˜
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închiriere de software; închirierea de
programe (software) pentru computere;
cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic;
proiectare, întreţinere, închiriere şi actualizare
de software de calculator; elaborare de
programe pentru calculator şi proiectare de
software; întreţinerea bazelor de date;
dezvoltare de baze de date; proiectare de baze
de date; actualizarea bazelor de date
informatice; proiectare de baze de date
computerizate; proiectare şi dezvoltare de
baze de date.

baze de date informatice; controlul stocurilor
cu ajutorul bazelor de date; administrare şi
compilare de baze de date computerizate;
compilare de informaţii în baze de date
informatice; compilare şi sistematizare de
informaţii în baze de date; servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date; compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate;
culegere şi sistematizare de informaţii în baze
de date informatice; furnizare de informaţii
privind activităţile comerciale prin
intermediul bazelor de date computerizate;
intermediere publicitara; servicii de
intermediere comercială; servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi.
38 Asigurarea accesului la baze de date pe
internet; servicii de comunicaţii pentru
accesarea unei baze de date; furnizarea
accesului la baze de date şi la internet prin
telecomunicaţii; transmisie de informaţii din
baze de date prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii; transmisie şi receptie
[transmisie] de informaţii din bazele de date
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii.
39 Livrare de pizza; livrare de cadouri;
servicii de livrare; livrare de vinuri; livrarea
de flori; livrare rapidă de mărfuri; livrare de
băuturi spirtoase; livrare de mesaje (curier);
livrare de produse de băcănie; servicii de
livrare a pachetelor; livrare de documente
(înmânate personal); servicii de livrare a
alimentelor; transport şi livrare de bunuri;
distribuţie şi livrare de apă; livrare de colete
prin curier; livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum; transport; ambalarea
şi depozitarea mărfurilor.
42 Creare de software; proiectare de software;
servicii de găzduire, software ca şi serviciu şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00567
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

ANGELLI KIR ROYAL PRELUDIO DI
UN'AVVENTURA
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(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
violet, negru
(531) Clasificare Viena:050716; 250119;
260418; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00569
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00568
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
(540)

ANGELLI CHERRY PRELUDIO DI
UN'AVVENTURA

ANGELLI MELA PRELUDIO DI
UN'AVVENTURA

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
roz, verde
(531) Clasificare Viena:050716; 250119;
260418; 270502; 290115;

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
verde, vernil
(531) Clasificare Viena:050713; 050722;
250119; 260418; 270501; 290114;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2015 00571
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00570
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)
PRELUDIO DI UN'AVVENTURA /
PRELUDIUL UNEI AVENTURI

ANGELLI CUVEE IMPERIAL
DEMISEC
PRELUDIO
DI
UN'AVVENTURA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:070101; 250119;
260418; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00572
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00573
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

ANGELLI PRESIDENTE SEC
PRELUDIO DI UN'AVVENTURA

ANGELLI GRAN MOSCATO DULCE
PRELUDIO DI UN'AVVENTURA

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
kaki
(531) Clasificare Viena:070101; 250119;
260418; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:070101; 250119;
260418; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00574
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00575
(151) 28/01/2015
(732) ROMOSAN EMANUEL, Str. Floare
Roşie nr. 7, bl. 51, sc. 1, et. 8, ap. 34,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)

PROSAL
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:050314; 050714;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

ANGELLI BLANC DE BLANCS
DEMISEC
PRELUDIO
DI
UN'AVVENTURE
(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
galben, negru
(531) Clasificare Viena:070101; 250119;
260418; 270502; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00576
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00577
(151) 28/01/2015
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache
Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

FERMA VEDETELOR
ANGELLI ROSE DEMISEC PRELUDIO
DI UN'AVVENTURA

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
roşcat, negru
(531) Clasificare Viena:030703; 250113;
251203; 260406; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
roz, negru
(531) Clasificare Viena:070101; 250119;
260418; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00582
(151) 28/01/2015
(732) S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
S.R.L., Str. Doamna Ghica nr. 38, bl.
15, sc. 2, ap. 15, sector 2, 022839,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00579
(151) 28/01/2015
(732) S.C. INCOV S.R.L., Str. Manole
Diamandi nr. 17, ap. 2, judeţul Braşov,
5170, BRAŞOV ROMANIA

(540)

(540)
CROUTON
Asolar
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:250708; 250725;
261107; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00581
(151) 28/01/2015
(732) TRIFU MARIAN MIRCEA, Str.
Energiei nr. 3, bl. 1, sc.B, ap. 19,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
VIN DE IGHIU
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(210) M 2015 00538
(151) 28/01/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA

(210) M 2015 00541
(151) 28/01/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA

(540)

(540)

PÂINE MUNCITOREASCĂ DE BOD

PÂINE SĂSEASCĂ DE BOD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00539
(151) 28/01/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA

(210) M 2015 00542
(151) 28/01/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA

(540)
(540)
PÂINEA OŢELARULUI
PÂINE DE BOD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

35

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.01.2015

(210) M 2015 00540
(151) 28/01/2015
(732) S.C. HILL COMPANY S.R.L., Str.
Carpenului nr. 3, bl. 4A, sc. D, ap. 32,
Judeţul Braşov, *, BRAŞOV
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 00526
(151) 28/01/2015
(732) S.C. SENIA STIDIO S.R.L., Str.
Plugarilor, nr. 3A, Jud. Mureş, ,
REGHIN ROMANIA
(540)

(540)
Senia
(591) Culori revendicate:vernil
(531) Clasificare Viena:011511; 050521;
270507; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 3 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

denBosch TRAINING ACADEMY
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, portocaliu

verde,

(531) Clasificare Viena:020723; 270501;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:verde

(210) M 2015 00527
(151) 28/01/2015
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr. 4,
judeţul Mureş, 540390, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA

(531) Clasificare Viena:050314; 260407;
260418; 260422; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalare, întreţinere şi reparaţia hardware
pentru computere şi echipamente periferice,
service în domeniul electronice şi tehnică de
calcul.

(540)
ROSEVIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea daunatorilor; fungicide; erbicide.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 5 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00523
(151) 28/01/2015
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,
Str. Dimitrie Pompei nr. 9/9A, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 00528
(151) 28/01/2015
(732) S.C. GREENSOFT S.R.L., Str. I. L.
Caragiale, nr. 55, bl. D2, sc. A, et. 3,
a p . 1 3 , J u d . C o n s t a nţ a , ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

urban monkey optimistic by nature
(591) Culori revendicate:alb, negru, violet
(531) Clasificare Viena:030519; 030520;
260115; 270501; 290113;

GREENSOFT COMPUTERS
www.green-soft.ro
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(531) Clasificare Viena:050713; 080101;
190716; 190725; 260116; 270112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00525
(151) 28/01/2015
(732) PAIZS SANDOR, Str. Alexandru
Papiu Ilarian nr. 43, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00524
(151) 28/01/2015
(732) DOG BLUE CRIS S.R.L., Str.
Leandrului, nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

MP MUSCLEPHARM

(540)
(531) Clasificare Viena:270502; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, suplimente
alimentare; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;

PRÂVĂLIA CU DE TOATE
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lucrări de birou; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 5, în principal a
suplimentelor alimentare (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod prin diferite
forme de comerţ, inclusiv pagina web;
comercializarea produselor din clasa 5 în
principal a suplimentelor alimentare;
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele comercializate; servicii de
import-export în legătură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine

(531) Clasificare Viena:010501; 261101;
261113; 270315; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii, transport
(livrarea bunurilor); transport de mărfuri;
livrarea de produse, depozitarea de produse;
depozitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00529
(151) 28/01/2015
(732) GLOBAL EAST PHARMA S.R.L.,
Str. Sapienţei nr. 6, parter, ap. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
Str. Zboina Neagră nr. 8 -10, bl.
91-95, sc. 2, et. 7, ap. 83, sector 6
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

GLOBAL EAST PHARMA
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
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(210) M 2015 00530
(151) 28/01/2015
(732) PAVEL CRISTIAN-OCTAVIAN,
Str. Baladei nr. 3, bl. 61, sc. B, et. 3,
ap. 59, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) VASILESCU CLAUDIU-IONUT,
Bdul. Banu Manta nr. 27, bl. 34, sc. 3,
et. 8, ap. 129, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00531
(151) 28/01/2015
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA
(540)
BUCHAREST SHOEROOM

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00532
(151) 28/01/2015
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:050314; 050317;
050320; 210325; 261325;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

SAVANDO BUCHAREST SHOEROOM

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:090505; 090901;
090903; 270502;
40
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(210) M 2015 00535
(151) 28/01/2015
(732) RUSEN NICOLAE, Str. Toamnei nr.
20, bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 33, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(732) GOZGAR SERGIU-NICOLAE, Str.
Ioan V. Socec nr. 22T, ap. 2, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00534
(151) 28/01/2015
(732) S Z E K E L Y
DOMOKOS
SZABOLCS, Str. Mihai Eminescu,
nr. 2, ap. 6, Jud. Harghita, ,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

(540)
CURATARE PAVAJ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ
import-export; lucrări de birou; publicitate;
publicitate prin panouri cu doua sau trei feţe
fixate după modelul din invenţia personală
înregistrată; regruparea in avantajul terţilor a
serviciilor din clasa 37 permiţând
consumatorilor sa le vadă şi să le cumpere.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
reparaţii, şi anume servicii destinate
recondiţionării obiectelor în urma uzurii,
defectării sau distrugerii parţiale; servicii de
întreţinere destinate menţinerii unui obiect în
starea sa iniţială, fără schimbarea
proprietarilor acestuia.

ALTSTADT INVEST dezvoltator
imobiliar
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260304; 260501;
270511; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00536
(151) 28/01/2015
(732) CLUB SPORTIV FLEX, Str. Palat
nr. 2, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(210) M 2015 00537
(151) 28/01/2015
(732) MACARIE ALEXANDRU, Str. Dr.
Aurel Vlad, nr. 33, Jud. Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA
(732) MACARIE BOGDAN, Dtr. Dr.
Aurel Vlad, nr. 33, Jud. Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
FLEX Gym
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
MERCUR HOTEL

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:maro, verde, alb
(531) Clasificare Viena:250113; 260118;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
42
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agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(531) Clasificare Viena:011521; 090701;
090725; 110103; 110104; 110302;
110304; 150123; 190103; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00543
(151) 28/01/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
BÂRSANA - PÂINE DE BOD DIN ŢARA
BÂRSEI

(210) M 2015 00545
(151) 28/01/2015
(732) S.C. CARBOGAZ S.R.L., Str.
Drumul Potcoavei nr. 11, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00544
(151) 28/01/2015
(732) S.C. SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES S.R.L., Bd. General
Vasile Milea nr. 2H, et. 1, cam. 3 şi 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
CARBOGAZ
(540)
(591) Culori revendicate:galben (pantone
152C), albastru (pantone 3165C)
(531) Clasificare Viena:011505; 260116;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Benzină. motorină, gaz solidificat,

MY CARD
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1807C), albastru (pantone 280 C)
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combustibil de aprindere, gaz petrolier, petrol,
ulei comestibil.
35 Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, facturare, marketing, cercetarea
afacerilor comerciale, intermediere de
achiziţii, recrutarea personalului, baze de date
computerizate, cercetare de afaceri
comerciale.

(210) M 2015 00547
(151) 28/01/2015
(732) S.C. CENTROFARM S.A., Şoseaua
Pipera nr. 42, et. 9, birourile 10-16,
Nusco Tower, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00546
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

DROGHERIA CENTRO
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;
260413; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi; deodorante
de uz personal; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă; substanţe pentru
spălare; săpunuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru uz uman; plasturi şi materiale de
pansat; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;
produse pentru igienă intimă, altele decât
articolele de toaletă; deodorante, altele decât
cele de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o dietă normală sau a
avea beneficii asupra sănătăţii; înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical; ţigarete fără tutun, pentru
uz medical; produse pentru odorizarea şi
purificarea aerului, odorizante de cameră.

(540)
ANGELLI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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30 Cafea, cafea artificială; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
băuturi pe bază de cafea, cacao; ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman;
arome, altele decât uleiurile esenţiale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitate online pe o
reţea de computere; prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; servicii de telemarketing;
organizarea de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică; centre de sănătate; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; terapie fizică; fizioterapie; saloane
de frumuseţe.

(210) M 2015 00549
(151) 28/01/2015
(732) S.C. CENTROFARM S.A., Şoseaua
Pipera nr. 42, et. 9, birourile 10-16,
Nusco Tower, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

DROGHERIA CENTRO
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;
260413; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi; deodorante
de uz personal; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă; substanţe pentru
spălare; săpunuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru uz uman; plasturi şi materiale de
pansat; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;
produse pentru igienă intimă, altele decât
articolele de toaletă; deodorante, altele decât
cele de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o dietă normală sau a
avea beneficii asupra sănătăţii; înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical; ţigarete fără tutun, pentru
uz medical; produse pentru odorizarea şi
purificarea aerului; odorizante de cameră.
30 Cafea, cafea artificială; ceai; cacao;

˜˜˜˜˜˜˜
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tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
băuturi pe bază de cafea, cacao; ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman;
arome, altele decât uleiurile esenţiale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitate online pe o
reţea de computere; prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; servicii de telemarketing;
organizarea de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică; centre de sănătate; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; terapie fizică; fizioterapie; saloane
de frumuseţe.

(210) M 2015 00550
(151) 28/01/2015
(732) TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A., Splaiul
Independenţei nr. 319G, Sema Park,
Atrium House, et. 1, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SmartSet

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

˜˜˜˜˜˜˜

46

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.01.2015

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00552
(151) 28/01/2015
(732) CĂTĂUŢĂ ANA-MARIA, Str.
Nufărului nr. 2, et. 2, ap. 6, judeţul
Bacău, 600059, BACĂU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00551
(151) 28/01/2015
(732) STANIA CORNELIU, Str. Popa
Savu, nr. 56, et. 1, ap. 2, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Partidul Mişcarea România Noastră

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

la Sarpe cârciuma de lux

(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
240905; 240921; 260115; 260122;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00553
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

ANGELLI
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00554
(151) 28/01/2015
(732) TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A., Splaiul
Independenţei nr. 319G, Sema Park,
Atrium House, et. 1, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
SmartSpace

48

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.01.2015

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 00555
(151) 28/01/2015
(732) VENDING ZONE S.R.L., Str.
Vulturilor nr. 31, corp B, et. 1 şi 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
O'Fresh

(210) M 2015 00556
(151) 28/01/2015
(732) BALINT HORAŢIU - DAN, Str.
Dudeşti-Pantelimon nr. 42, Tronson 3,
sc. C, et. 9, ap. 79, sector 3, 033091,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate de vânzare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, sandişuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(540)

FASTSHAPE CU HORAŢIU BALINT
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
260409; 260414; 260416; 270501;
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clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00558
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00559
(151) 28/01/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
SPEOLOGIE, Str. Calea 13
Septembrie nr. 13, sector 5, 050711,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Şcoala Română de Speologie

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie şi instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00560
(151) 28/01/2015
(732) A E T O S
TRADING
&
CONSULTING S.R.L., Bd. Unirii nr.
80, bl. J1, sc. 1, et. 9, ap. 52, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

ANGELLI PESCA PRELUDIO DI
UN'AVVENTURA

(540)

(591) Culori revendicate:grena, roşu, auriu,
portocaliu ,galben
(531) Clasificare Viena:050714; 050722;
250119; 270502; 290114;

AETOS TRADING & CONSULTING
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
50
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(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; seminţe; hrană
pentru animale.

(210) M 2015 00563
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 00561
(151) 28/01/2015
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

ANGELLI FRAGOLA PRELUDIO DI
UN'AVVENTURA

ADOR

(591) Culori revendicate:grena, roşu, roz,
auriu, verde
(531) Clasificare Viena:050708; 050722;
250119; 260418; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) M 2015 00562
(151) 28/01/2015
(732) CIUBOTARU LAURA DIANA, Str.
Maria Filotti nr. 7, judeţul Iaşi,
700616, IAŞI ROMANIA

GAMMA INSTITUTE Sănătate,
Educaţie, Cercetare
(591) Culori revendicate:mov,
albastru

(540)

galben,

(531) Clasificare Viena:210117; 270524;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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