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(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
kaki

(531) Clasificare Viena:260105; 270501;
290114;  

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

16 Hârtie, carton, dosare (articole de birou),
invitaţii (articole de papetărie), suporturi
pentru pahare de bere, broşuri, hârtie de scris,
foi din hârtie pentru controlul umidităţii pentru
ambalarea produselor alimentare, figurine
(statuete) din mucava (papier mache), hârtie de
filtru, ambalaje pentru sticle din carton sau din
hârtie, felicitări, hârtie din pasta de lemn, cutii
pentru pălării din carton, filtre de facea din
hârtie, tuburi din carton, prosoape de hârtie

pentru faţă, mucava (papier mache), învelitori
din hârtie pentru ghivece de flori, funde din
hârtie, produse din hârtie de unică folosinţă,
hârtie de bucătărie, pungi de hârtie, hârtie de
calc, hârtie pergament, materiale de
împachetat (pentru amortizare, pentru
umplutură) din hârtie şi carton, coperţi pentru
paşaport, recipient din hârtie pentru creme,
cartonaşe de schimb altele decât cele pentru
jocuri, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare,
garnituri de sertar din hârtie, parfumate sau
nu, suporturi pentru birou, hârtie de
împachetat, carnete de notiţe; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale didactice
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj; caractere tipografice; matriţe;
calendare, cărţi, cataloage, cărţi poştale, afişe,
periodice, publicaţii imprimate, ziare şi
reviste; felicitări; instrumente de scris;
ştampile de cauciuc; ştampile şi sigilii; tuşiere
şi tampoane de ungere cu cerneală; albume
fotografice; suporturi pentru înrămare de
tablouri, poze, fotografii, şevalete pentru
pictură; hârtie absorbantă de ulei pentru
acoperire; suporturi pentru fotografii;
cerneluri; şerveţele de buzunar din hârtie,
hârtie igienică, şervetele pentru demachiat din
hârtie; prosoape din hârtie; seturi de masă şi
suporturi de masă pentru pahare din hârtie sau
carton; hârtie de ambalat, hârtie de împachetat
şi materiale de ambalat din carton; acuarele
pentru artişti; reproduceri grafice, portrete;
litografii; pixuri şi stilouri, creioane, stilouri
stilografice, pixuri cu bilă; peniţe; tocuri;
suporturi pentru creioane; cartuşe şi rezerve
pentru pixuri şi instrumente de scris; mine
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pentru creioane; creioane colorate, creioane
pastel; penare; ascuţitori de creioane; maşini
de ascuţit creioane; agrafe de birou;
prespapieruri; suporturi din hârtie, piuneze;
pasteluri; adezivi pentru papetărie sau menaj;
mucava (papier mache); taviţe pentru
corespondenţă şi suporturi; folii de protecţie;
deschizători de scrisori; articole de birou;
bandă adezivă şi distribuitor de bandă adezivă;
material pentru desen, planşe pentru desen,
pixuri şi instrumente; truse de desen; albume
pentru timbre poştale şi monede; saculeţe şi
plicuri din hârtie; radiere pentru cerneală;
suporturi laterale pentru cărţi, semne de carte;
pânze tip canvas pentru pictură; carnete de
notiţe; agende şi jurnale; dosare (articole
pentru birou); suporturi pentru hârtie de scris;
carneţele, hârtie pentru scris; hârtie pentru
desen; tocuri pentru ustensile de scris; cretă,
table de scris, table de scris pentru afişaj; huse
pentru paşpoarte; huse pentru carnete de
cecuri; imagini (tipărituri); produse pentru
ştergere, gume de şters, fluide corectoare;
deschizatoare elecrice de scrisori; partituri;
table de scris care pot fi şterse; ornamente din
hârtie (decoraţiuni); hârtie pentru şerveţele;
şerveţele de masă din hârtie; pungi din hârtie
sau plastic pentru sandvişuri; genţi şi cutii din
carton; cărţi de colorat; mape de raport; hârtie
pentru cărţi de exerciţii; carnete de buzunar;
pixuri cu vârf de fetru; articole de legătorie;
seturi de creioane; seturi de creioane colorate;
rigle; suporturi de scris; albume pentru
autografe; capsatoare; semne de avertizare a
pericolului; tocator (articole de birou); aparate
şi dispozitive de laminat (articole pentru
birou); aparat electric pentru aplicarea la cald
a unui înveliş de protecţie pe documente şi
fotografii; coperte şi cutii pentru carduri;
decoraţiuni din hârtie pentru cutii de
sandvişuri sau alimente; albume; pungi

(plicuri, saculeţe) din plastic sau hârtie, pentru
împachetat; biblioraft; cutii din carton sau din
hârtie; cărţi postale; standuri şi cutii pentru
ştampile şi sigilii; cărţi de benzi desenate;
compasuri pentru desen; benzi de hârtie sau
carduri pentru înregistrarea de programe de
calculator; hârtie de copiere (papetărie);
lichide de corectare (articole de birou);
degetare (articole de birou); steaguri de hârtie;
bandă cauciucată; carduri de indexare;
panglici de cerneala; dosare pentru hârtie;
etichete, nu din material textil; hărţi
geografice; felicitări muzicale; buletine
(papetărie); suporturi (papetărie); acuarele
(articolele pentru uz şcolar); publicaţii
tipărite; tocătoare de hârtie pentru uz de birou;
instrumente de scris cu mâna; timbre poştale;
abtibilduri; piuneze; bilete; panglici pentru
maşina de scris; maşini de scris (electrice sau
neelectrice); coperte; pensule de caligrafie;
cretă; coperte (papetărie); învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori; bavete din hârtie;
pungi pentru gătit în cuptorul cu microunde;
filtre de cafea din hârtie; cărţi (mici); modele
de broderie; cuţite pentru tăiat hârtie (articole
de birou); lenjerie de masă din hârtie; panouri
indicatoare din hârtie sau carton; etichete (nu
din material textil) pentru catonaşe de
indexare; loturi de hârtie; hârtie absorbantă
pentru îngrijirea feţei; autocolante pentru
telefoane mobile; maşini pentru imprimarea
adreselor, maşini de francat pentru aplicarea
timbrelor poştale sau pentru imprimarea
ştampilelor francate, duplicatoare,
perforatoare (articole de birou), prese de
capsat (articole de birou), materiale pentru
artişti şi anume materiale pentru desen,
pictură şi modelat; materiale de instruire şi
materiale didactice (cu excepţia aparatelor)
sub formă de materiale tipărite, modele
geologice, globuri pământeşti, dispozitive de
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desenat pe tabla de scris; maşini de scris si
articole de birou (cu excepţia mobilierului), si
anume dispozitive de birou neelectrice;
materiale plastice pentru ambalaj, si anume
coperţi, pungi şi folii; cotoare pentru
inscripţionare, cutii pentru arhivare, alonje, foi
separatoare, indexuri, folii, dosare şi mape,
dosare de indexare şi mape de semnături;
capse; benzi elastice (papetărie); bandă
corectoare; formulare pentru cărţi; suporturi
pentru pixuri; laminatoare pentru documente;
tocătoare de hârtie pentru birou (papetărie);
cartonaşe pentru indexare, suporturi de birou
pentru carduri; coperţi cu legare termică; cutii
metalice pentru cărţi de vizită; cutii pentru
sertare (articole de birou); huse pentru carduri
de indexare (articole de birou); dispozitive
pentru birou (cu excepţia mobilierului); bunuri
din hârtie ca înlocuitor pentru textile, şi anume
batiste, şerveţele de masă, şerveţele
demachiante, prosoape de faţă, prosoape, feţe
de masă, prosoape de ceai şi role pentru
bucătărie; tablouri (poze), înrămate sau
neînrămate; seturi de instrumente de scris; saci
de gunoi din hârtie sau din materiale plastice;
acuarele (picturi); tuş pentru ştampile;
şabloane pentru tapet; opritori din carton sau
hârtie; suporturi pentru scrisori.
29 Carne, peşte, carne de pasăre de curte şi
carne de vânat; extracte din carne; fructe şi
legume conservate, îngheţate, uscate şi gătite;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse din lapte; grăsimi şi uleiuri
comestibile; crustacee (procesate), bunurile
anterioare de asemenea preparate; băuturi pe
bază de mix de lapte, cu conţinut predominant
de lapte; deserturi, preparate sau
semipreparate; produse din soia (boabe de soia
conservate, lapte de soia); produse din lapte
bătut, produse din iaurt, smântână şi produse
din smântână, smântână acră, produse din

kefir, produse din zer de unt, produse din zer,
lapte bătut şi produse din lapte bătut, bunurile
anterioare, de asemenea, ca produse mixate,
cu conţinut predominant de lapte; unt şi
preparate din unt, brânză, brânză proaspătă şi
preparate din brânză; deserturi, în principal
din lapte şi/sau produsele din lapte menţionate
anterior cu adaos de preparate din fructe,
fructe proaspete, substanţe aromatizante şi
agenţi şi ciocolată;de asemenea, în stare
conservată, refrigerată sau îngheţată şi în
forma instantă şi ca alimente dietetice,
bunurile dietetice menţionate anterior nu
pentru scop medical; produse de substituire a
laptelui ;  deserturi  preparate sau
semipreparate; mâncăruri gata preparate din
carne, peşte, ouă, legume, fructe; produse de
ronţăit, în special chipsuri de cartofi cu
conţinut redus de grăsime, chipsuri din fructe,
legume (uscate), caviar, măsline (conservate),
stafide, batoane de brânză, amestecuri de nuci
pentru gustări; alimente dietetice şi preparate
alimentare precum şi suplimente alimentare
pe bază de proteine; peşte, carne de pasăre de
curte, carne de vânat şi extracte din legume;
fructe şi legume, şi dulci şi murate; pulpă de
legume şi fructe, produse de cartofi de toate
tipurile; fructe cu coajă lemnoasă procesate,
fructe mixate cu coajă şi fructe uscate; supe şi
tocăni, gata preparate; lapte praf pentru
mâncare; salate pe bază de carne, peşte, carne
de pasăre de curte, carne de vânat, cârnat,
fructe de mare, legume şi fructe (nu
proaspete); preparate, mâncăruri gata
preparate şi părţi de mâncăruri gata preparate,
exclusiv sau în parte pe bază de carne,
produse din carne, peşte, produse din peşte,
fructe de mare, carne de pasăre de curte,
produse din carne de pasăre de curte, carne de
vânat, produse din carne de vânat, legume,
fructe gătite, cartofi, leguminoase (preparate)
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şi brânză, bunurile anterior menţionate, în
măsura în care este posibil, în formă îngheţată,
conservată, de pulbere şi uscată; produse
tartinabile; conserve de carne, peşte, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, fructe şi
legume; jeleuri din carne, peşte, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, fructe şi
legume; deserturi pe bază de iaurt, lapte bătut,
smântână, lapte şi fructe; fructe conservate în
alcool; fructe îngheţate şi glazurate; ghimbir
cristalizat, îngheţat şi glazurat; fructe şi
legume marinate în ulei, muştar, oţet sau sirop;
nuci prăjite, uscate, sărate şi condimentate;
extracte de plante pentru produse alimentare;
alginaţi pentru gătit; mezeluri, conserve de
cârnaţi, conserve din amestecuri de cârnaţi şi
legume; conserve din carne şi anume carne
afumată, sărată şi murată; budincă neagră
(sângerete); pate de ficat; şuncă, bacon, cârnaţi
în aluat; cârnaţi; produse din carne, carne din
pasări de curte şi vânat în formă afumată sau
semipreparată; mâncăruri gata preparate şi
mâncăruri semipreparate constând în principal
în produse din cârnaţi; preparate pentru
pregătirea supei; supă bulion sau concentrate
de supă; lichior de ouă nealcoolic; praf de ouă;
chipsuri din cartofi; salate de fructe; gustări pe
bază de fructe; salate de legume; burtă de
vacă; cheag; ficat; polen preparat ca produs
alimentar; seminţe procesate, trufe conservate;
lapte de albumină; jeleuri de fructe; pulpă de
fructe; fructe şi legume proaspete, atât sub
formă tăiată cât şi sub formă de salate; fructe
acoperite în ciocolată şi zahăr.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi dulciuri;
gheaţă comestibilă; zahăr, miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; prajiturele;
praf pentru prăjituri; ornamente comestibile

pentru prăjituri; arome pentru prăjituri; vafe
de orez; dulciuri şi bomboane; ciocolată;
băuturi de ciocolată cu lapte; băuturi de
ciocolată; dulciuri ca ornamente pentru pomi
de Crăciun; băuturi de caco cu lapte; produse
de cacao; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe
bază de cafea; arome de cafea; amestecuri şi
preparate utilizate ca înlocuitori de cafea;
biscuiţi; floricele de porumb; fulgi de porumb;
îngheţată; curry; cremă de vanilie; chipsuri
(produse de cereale); arome, altele decât
uleiuri esenţiale; turtă dulce; preparate
aromate pentru prepararea infuziilor
nemedicinale; ketchup; lemn dulce; drajeuri
romboidale (cofetărie); plăcinte cu carne;
produse pentru fragezit carne de uz casnic;
clătite americane; produse de patiserie; pateu
(produse de patiserie); piper; budincă; ravioli;
laptişor de matcă pentru consum uman; zahăr;
pastă de wasabi; sos de soia; paste, taieţei
(noodles) şi fidea; udon (taieţei japonezi);
sushi; vanilie; vafe; îngheţată de iaurt;
covrigei; produse de cofetărie pe bază de
migdale; arome pentru gătit; lianţi pentru
îngheţată; chifle; prăjituri; caramele
(bomboane); gumă de mestecat, nu de uz
medical; făină de porumb; biscuiţi crackers;
gheaţă naturală sau artificială; marţipan,
maioneză; făină de ovaz; boia; produse de
patiserie; condimente lichide; pişcoturi; sare
de gătit; sandwich-uri; sos de roşii;
condimente; şerbeturi (îngheţată); dropsuri
(bomboane); tarte; făină de grâu; dressinguri
pentru salată; sosurile din carne; cereale,
musli şi produse din făină integrală; băuturi
pe bază de cafea, ceai, cacao şi ciocolată;
preparate din cafea sau cacao pentru
pregătirea băuturilor alcoolice sau
nealcoolice, arome pentru produsele
alimentare; produse de cofetărie (de
asemenea, cu înlocuitori de zahăr), sosuri
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pentru salate; ierburi uscate de grădină; pizza
şi produse din pizza, paste, de asemenea, gata
pentru servire şi congelate; felii de pâine
umplute, chifle şi baghete; mâncăruri gata de
servire şi alimente congelate, în special care
constau exclusiv sau în principal din produse
din făină integrală, pâine, prajituri şi produse
de patiserie, paste şi orez; produse dietetice şi
produse alimentare, în scopuri nemedicale;
agenţi de îngroşare pentru gătit; deserturi pe
bază de cremă spumă (mousses-uri, cofetărie);
jeleuri de fructe (dulciuri); rulouri de
primăvară; capere; ceaiuri de plante, nu
medicinale; mâncăruri pe bază de faină;
produse pentru stabilizarea friştei.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, în măsura în care nu sunt incluse în
alte clase; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe (neprocesate); plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ; nuci
(neprocesate); plante uscate pentru decorare;
produse pentru culcuşurile de animale; peşte
viu; creveţi vii; moluşte vii; crustacee vii; alge
pentru consumul uman şi animal; nisip aromat
pentru animalele de companie (pentru culcuş),
bulbi de flori, pomi de Crăciun; hârtie de
şlefuit pentru animalele de companie (pentru
culcuş); băuturi pentru animale; gazon
(natural); sare pentru vite; os de sepie pentru
păsări.
32 Bere; ape gazoase şi minerale şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; băuturi şi sucuri din
legume; băuturi izotonice; nectaruri fără alcool
de fructe; pastile pentru băuturi gazoase;
pulberi pentru băuturi gazoase; sifon; ape de
masă; ape (băuturi); băuturi pe bază de zer;
băuturi nealcoolice; cocktail-uri nealcoolice;
aperitive nealcoolice; bere fără alcool, bere
dietetică; băuturi mixte pe bază de bere;

smoothies (băuturi pasate); must de bere;
lapte de arahide (bautură nealcoolică);
extracte de fructe nealcoolice; preparate
pentru fabricarea de apă gazoasă; preparate
pentru fabricarea lichiorurilor (nealcoolice).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
alcool de orez; aperitive (băuturi alcoolice);
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe;
coniac; cidru; cocktail-uri; lichioruri; sake (cu
conţinut de alcool); spirtoase (băuturi);
whisky; vin; băuturile alcoolice mixte, cu
excepţia băuturilor pe bază de bere; coniac
din tescovină; băuturi distilate; esenţe şi
extracte alcoolice; preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comerţ cu amănuntul, comerţ cu
ridicata şi servicii de comerţ cu comandă prin
poştă, precum şi prin internet şi programe de
teleshopping în sectoarele: mâncării,
alimentelor de lux, băuturilor alcoolice,
băuturilor nealcoolice, produselor de tutun,
magazinelor cu articole de mâncare sănătosă,
articolelor de farmacii, cosmeticelor,
magazinelor cu articole de parfumerie,
medicamentelor, bunurilor din sectorul de
sănătate (în special preparate dietetice şi
suplimente alimentare, preparate şi articole
pentru tratament dentar, preparate şi articole
medicale şi veterinare, echipamente pentru
terapie fizică, pentru protecţie acustică,
dispozitive şi instrumente medicale şi
veterinare, dispozitive medicale ortopedice),
articolelor sanitare, preparatelor pentru
spălare, produselor de curăţat, produselor de
uz casnic (în special recipiente de uz casnic,
ustensile de menaj, ustensile pentru copt,
materiale şi consumabile pentru curăţenie,
veselă altele decât cuţite, furculiţe şi linguri,
articole de sticlărie, vase pentru bucătărie,
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recipiente pentru depozitare, ustensile de uz
casnic, ustensile pentru coacere, articole
pentru curăţare şi consumabile, tacâmuri,
articole din sticlă, vase pentru gătit, recipiente
pentru depozitare, textile de uz casnic şi
produse de tapiţerie, ustensile şi articole
pentru baie, articole de spălătorie şi
consumabile, articole pentru călcat şi
consumabile, produse de iluminat de uz casnic
şi produse de încălzire, articole de răcire
pentru uz casnic, instalaţii sanitare, aparate
pentru spălarea rufelor, aparate pentru
curăţare), ustensile de bucătărie, articole din
sticlă, bunuri din ceramică, bunuri din
porţelan, articole din material plastic (şi anume
perii de plastic, firme din plastic, mânere din
plastic, panouri din plastic, forme
confecţionate din materiale plastice pentru
rame de fotografii, obiecte de artă realizate din
material plastic, figurine miniaturale realizate
din material plastic, fitinguri pentru scări din
material plastic, sculpturi realizate din plastic,
plăci decorative realizate din material plastic,
figurine şi statuete realizate din plastic,
opritoare de uşi din plastic, carlige
confecţionate din plastic (draperii), cutii din
plastic ce pot fi stivuite, sigle din plastic, uşi
pentru mobilă din plastic, fitinguri pentru uşi
realizate din material plastic, sculpture din
plastic, cufere de depozitare din plastic,
decoraţiuni din plastic pentru prăjituri, mânere
de uşă din plastic, muchii de scări din plastic,
sculpturi din plastic, trofee realizate din
plastic, figurine de animale confecţionate din
plastic (ornamente), machete de vehicule
(ornamente) confecţionate din plastic, machete
de figurine (ornamente) confecţionate din
plastic, machete de avioane (ornamente)
confecţionate din plastic, figurine cu eroi de
acţiune decorative din plastic, imitaţii de
produse alimentare, din plastic, machete din

plastic (ornamente), decoraţiuni din materiale
plastice pentru alimente, ornamente din
plastic pentru masă), articole de piaţă realizate
prin mijloace proprii (de tipul do- it-yourself),
articole realizate prin mijloace proprii (de
tipul do-it-yourself), articole de grădină,
articole de construcţie, articole pentru timpul
liber (în special adezivi, culori, lacuri,
coloranţi, lumânări şi fitile, foarfece, cleşti,
maşini de filetat cu ac, materiale pentru artişti,
furnituri pentru desen, pixuri, pixuri cu bilă,
creioane, cărţi de colorat, hârtie, carton,
consumabile pentru birou, pensule, şevalete,
portofolii şi dosare, lichide colorate pentru
arte manuale pentru copii, bunuri de hârtie
pentru scopuri artistice, albume fotografice,
modele de broderie, gravuri, timbre poştale,
şabloane, autocolante, spatule, produse de
ceramică pentru uz casnic, aţe şi fire utilizate
în scopuri textile, aţe şi fire elastice, textile şi
articole textile, dantelă şi broderii, panglici şi
trese, nasturi, carlige, cheotori, ace, flori
artificiale, jucării, papuşi, modele de kituri de
construcţii), vehicule, ustensile pentru
vehicule, accesorii pentru vehicule, biciclete,
articole pentru biciclete, accesorii pentru
biciclete, calculatoare, accesorii pentru
calculator, programe de calculator, articole
electrice, produse electronice, suporturi de
înregistrare audio, suporturi de date, CD-uri
înregistrate, DVD-uri înregistrate, dispozitive
multimedia, accesorii multimedia, dispozitive
de telecomunicaţii, maşini (şi anume maşini
pentru prelucrarea metalelor, lemnului şi a
materialelor sintetice, maşini pentru industria
chimică, agricultură, industria minieră, maşini
pentru producerea materialelor textile, maşini
pentru prepararea băuturilor (industriale),
utilaje pentru construcţii, maşini de ambalare
şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule trestre), cuplaje şi
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transmisii pentru maşini (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), unelte agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare,
aparate electrice şi aparate de bucătărie, maşini
de curăţat cu aburi, maşini de bucătărie
electrice, mixere electrice de uz casnic, cuţite
electrice, aparate de bucătărie electrice pentru
tocare, măcinare, presare sau deschidere,
deschizator de conserve electric, storcatoare
electrice de suc, râşnite de cafea, altele decât
cele acţionate manual, mori de uz casnic, altele
decât cele acţionate manual, maşini de
frământare, aparate electrice pentru sigilarea
materialelor plastice (ambalare), teluri
electrice de uz casnic, maşini de tăiat, maşini
pentru fabricarea pastelor, maşini pentru
tăierea pâinii, maşini de tocat carne, bătător de
ouă electric, maşini de cernut, răzătoare pentru
legume, maşini de etichetare, maşini pentru
fabricarea băuturilor gazoase (electrice),
maşini şi aparate pentru lustruit (electrice),
prese cu aburi rotative portabile pentru
ţesături, maşini de stors rufe, maşini de spălat
vase, aspirator, maşini de spălat, uscătoare
centrifugale (maşini), maşini şi aparate
electrice de şlefuit, maşini de călcat, maşini de
cusut, acţionare cu pedală pentru maşini de
cusut, maşini de spălat sub presiune, maşină de
tuns iarba, ferăstraie maşini, concasoare de
gunoi, maşini industriale de curăţat (prin
şamponare) pentru covoare, mobilă şi
mochete, ferăstraie electrice, aparate de
sudură, maşini-unelte pe bază de gaz, maşini
de găurit electrice, maşini de găurit
reîncărcabile, şurubelniţe cu acumulator, părţi
de maşini pentru prelucrarea metalului,
lemnului şi sinteticelor, pistoale de lipit
electrice, distribuitoare de bandă adezivă
(maşini), maşini de brosat, dinamuri, pistoale
de vopsit prin pulverizare, burdufuri (piese de

maşini), generatoare de curent, aparate de
ridicare, maşini şi aparate pentru lustruit
(electrice), nu de uz casnic, dispozitive
electrice de lustruire a încălţămintei, foarfece
acţionate electric, ambutisate, electrice
(maşini, prese), maşini de rectificat, maşini de
tăiat industriale, maşini de ştanţat, aparate de
lipit electrice, maşini de strivire, maşini şi
instrumente agricole şi horticole, pompe
pentru oxigenarea acvariilor, aparate de
comandă pentru lifturi), scule, articole din
metal (şi anume metale comune şi aliajele lor,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru şine de cale ferată, cabluri şi fire
metalice (în scopuri neelectrice), articole de
fierărie şi mici articole de fierarie, ţevi
metalice, seifuri, bunuri fabricate din metal,
minereuri, legături metalice, cleme metalice
pentru cabluri şi tuburi, stâlpi de delimitare
din metal, neiluminaţi şi nemecanici, foi şi
plăci metalice, foi şi plăci din oţel, şuruburi
metalice, sârme din aliaje de metale comune
(cu excepţia celor fuzibile), role de întindere
pentru fire metalice (legături de tensiune)
pentru obiecte mici de articole de fierărie,
ţesături metalice, cablu de oţel, neelectric,
parâme metalice, armături metalice pentru
conducte de aer comprimat, conducte metalice
de refulare, stifturi metalice, duze metalice,
articole de fierărie, role de întindere pentru
benzi de fier (legături de tensiune), sârme din
oţel, flanşe metalice (coliere), recipiente
metalice pentru gaze sub presiune sau aer
lichid, ţesături metalice, mânere de scule
metalice, virole pentru mânere, legături din
metal pentru manipularea sarcinilor, cârlige
(articole de fierărie), cârlige pentru tabliţe de
ardezie, curele suspensoare din metal pentru
manipularea greutăţilor, cabluri metalice,
neelectrice, cleme de metal pentru cabluri,
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racorduri metalice pentru cabluri, cutii din
metale comune, cutii de metal, cutii metalice
pentru truse de scule (goale), lanţuri metalice,
racorduri metalice pentru lanţuri, crampoane
metalice, palete metalice de încărcare,
suporturi metalice pentru butoaie, metal
antifricţiune, şipci metalice, ţevi metalice,
lanţuri metalice, inele metalice, manşoane
(articole de fierărie), piuliţe metalice, nituri
metalice, palete metalice de încărcare, palete
metalice pentru transport, stâlpi de metal,
sigilii de plumb, cercuri de metal pentru
butoaie, broaşte metalice pentru uşi, zăvoare
metalice pentru uşi, inele metalice, tuburi
metalice, tuburi de oţel, ţevi de oţel, ţevi de
metal, conducte metalice de refulare,
colectoare metalice pentru canalizare,
manşoane metalice pentru ţevi, coliere
metalice de îmbinare pentru ţevi, racorduri
metalice pentru ţevi, închizători metalice
pentru saci, balamale metalice, şarniere
metalice, saibe de metal, valve metalice (altele
decât părţi de maşini), bobine metalice
nemecanice pentru furtunuri, legături din
metal pentru manipularea sarcinilor, broaşte
metalice (altele decât electrice), broaşte
metalice pentru vehicule, lacăte, chei (chei de
uşă), catarame din metale obişnuite (articole
de fierărie), broască cu închidere automată,
şuruburi metalice, piuliţe metalice, scripeţi
metalici (cu excepţia celor pentru maşini),
legături de tensiune, role de întindere pentru
benzi de fier (legături de tensiune), role de
întindere pentru fire metalice (legături de
tensiune), dulapuri de metal, benzi de fier, tije
metalice, ţăruşi (articole de fierărie), ţinte
(dibluri) din metal, manşoane metalice pentru
bastoane şi beţe pentru mers, montanţi
metalici, parame metalice, butoaie metalice,
cercuri de metal pentru butoaie, palete
metalice pentru transport, pereţi despărţitori

din metal, lamele de etanşare, racorduri
pentru lanţuri, racorduri metalice pentru ţevi,
dispozitive metalice de închidere pentru
recipiente, închizători metalice pentru saci,
manere metalice de scule, cutii metalice
pentru truse de scule goale, manşoane
(articole de fierărie), manşoane metalice
pentru bastoane şi beţe pentru mers, articole
de papetărie în special ambalaje ermetice din
hârtie, ambalaje ermetice din carton, pungi de
ambalat din hârtie, hârtie, hârtie mată, hârtie
plastifiată, hârtie absorbantă, hârtie la vrac,
hârtie de calculator, hârtie pentru tipar (hârtie
pentru sapirograf), hârtie fină, hârtie
pergaminată, hârtie tip fagure, hârtie cerată,
hârtie de filtru, hârtie ofset, hârtie de
împachetat, hârtie laminată, hârtie de ambalaj,
hârtie semi-prelucrată, hârtie pentru
fotocopiere, hârtie caligrafică, hârtie sintetică,
hârtie de desen, hârtie impermeabilă, hârtie
luminiscentă, role de bucătărie (hârtie), hârtie
de probe, hârtie de orez, hârtie japoneza,
hârtie pergament, hârtie reciclată, hârtie de
fax, hârtie de ziar, hârtie calandrata, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie xerografică, hârtie
fluorescentă, hârtie pentru şerveţele, hârtie de
calc, hârtie ondulată, hârtie creponată, hârtie
de transfer, figurine confecţionate din hârtie,
placarde din hârtie, hârtie pentru cărţi de
adrese, hârtie de transfer termic, mileuri din
hârtie, prosoape de hârtie, hârtie de imprimat,
etichete de hârtie, embleme de hârtie, bavete
de hârtie, hârtie milimetrică, hârtie cretată,
hârtie cu mică, hârtie pentru carnete de notiţe,
cutii de hârtie, hârtie pentru rafturi, hârtie
mulci (hârtie care se aşează la baza plantelor
pentru a le proteja, utilizată în agricultură),
hârtie pentru plicuri, hârtie imitaţie de piele,
hârtie adezivă, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie din pastă de lemn, hârtie
pentru electrocardiografe, hârtie autocopiativa
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fără carbon, funde de hârtie, suporturi pentru
pahare din hârtie, hârtie pentru radiograme,
hârtie de pliat pentru origami, hârtie pentru
reviste, hârtie pentru şerveţele, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, hârtie de
scrisori, hârtie pentru etichete, hârtie pentru
captuşeală, hârtie decorativă pentru ambalare,
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
de copiat (articole de papetărie), banere de
hârtie, steaguri din hârtie, hârtie de scris, hârtie
şi carton, hârtie milimetrică (produs finit),
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie
termosensibilă, suporturi de masă din hârtie,
hârtie de captuşit pentru împachetat, hârtie
rezistentă la mucegai, suporturi de hârtie
pentru pahare de cocktail, cutii de carton
pentru împachetat, hârtie striată (mediu
ondulată), hârtie gumată, hârtie cu antet, hârtie
japoneză pentru lucrări de artizanat, materiale
de ambalat din hârtie, materiale pentru filtrare
din hârtie, semne publicitare de hârtie, hârtie
maro pentru împachetare, ambalaje pentru
alimente, panouri publicitare din hârtie,
panglici din hârtie creponată, suluri de hârtie
pentru imprimante, hârtie japoneză
(torinoko-gami), hârtie de carbon (indigo),
hârtie pentru maşini de înregistrare, plicuri cu
burduf din hârtie, hârtie rezistentă la acid,
hârtie pentru maşini de scris, postere din
hârtie, hârtie pentru vederi, şerveţele de
buzunar din hârtie, cutii pliabile din hârtie,
hârtie pentru imprimare digitală, pungi de
hârtie pentru cumpărături, hârtie şi carton
industriale, prosoape de hârtie pentru faţă,
paspartuuri din hârtie pentru fotografii,
materiale din hârtie pentru lucru manual,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, hârtie pentru ambalarea prafului de
puşcă, hârtie pentru scrisori (produse finite),
hârtie de mătase folosită ca hârtie de calc
(ganpishi), blocnotesuri pentru notiţe,

recipiente pentru ambalare din hârtie pentru
uz industrial, pungi de gunoi din hârtie,
suporturi pentru foi de scris, hârtie groasa
japoneză (hosho-gami), şerveţele din hârtie
pentru faţă, şerveţele de masă din hârtie,
panouri indicatoare din hârtie sau carton,
pungi de hârtie pentru cadouri, suporturi de
pahare din hârtie, supoturi din hârtie pentru
masă, hârtie pentru ambalarea cărţilor, hârtie
pentru cărţi de vizită (semifinisată), hârtie
liniată (produse finisate), recipiente din hârtie
pentru creme, bannere de afişaj realizate din
hârtie, decoraţiuni de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, benzi de hârtie
fantezie (tanzaku), panouri publicitare tipărite
din hârtie, cutii din carton sau hârtie, hârtie
metalizată de împachetat cadouri, hârtie de
ambalat cadouri, hârtie pentru pungi şi saci,
coperţi din hârtie pentru cărţi, învelitori din
hârtie pentru ghivecele de flori, panouri
publicitare din hârtie sau din carton, foi de
hârtie pentru luarea de notiţe, materiale de
ambalare tipărite de hârtie, hârtie
confecţionată din dud japonez (tengujosi),
hârtie de tipărire ofset pentru broşuri,
recipiente de depozitare fabricate din hârtie,
umplutură de hârtie sau carton, produse din
hârtie de unică folosinţă, pungi şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare de
hârtie, postere, afişe publicitare, pancarte de
carton, panouri pentru afişe, pancarte din
hârtie sau din carton, coli de hârtie (articole
de papetărie), articole de papetărie de hârtie,
articole de papetărie de birou, articole de
papetărie pentru cadouri, articole de papetărie
pentru scris, etichete de papetărie întărite,
cutii pentru papetărie, etichete de preţ,
etichete pentru cadouri, etichete printate din
hârtie, etichete pentru fişe de indexare,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
imprimate pentru bagaje, etichete imprimate
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adezive, etichete pentru bagaje din hârtie,
etichete pentru bagaje din carton, calendare,
calendare de perete, calendare tipărite,
calendare advent, calendare de birou,
planificatoare anuale, calendare cu foi
detaşabile, cataloage, cataloage referitoare la
programe de calculator, cataloage pentru
comandă prin poştă, cărţi de vizita, plăcuţe
pentru maşinile de tipărit adrese, pliante),
articole de papetărie, produse de imprimerie,
articole de birou, materiale pentru hobby-uri
(şi anume culori pentru hobby şi pentru artişti,
instrumente pentru pictură, lacuri, lumânări,
fitiluri, cabluri din metal pentru creaţii florale
şi obiecte artizanale sub formă de bijuterii,
foarfeci, cuter utilizat în realizarea obiectelor
artizanale, spatule pentru vopsea, cleşti,
manşoane, pânze de traforaj, vârfuri de
burghiu, ciocan, cuţit pentru sculptură în lemn,
dălţi, bijuterii şi bijuterii fantezie, închizători,
cheotori, mărgele vrac din sticlă, plastic şi
lemn, hârtie, carton, cuburi, cutii de artizanat,
bile de vată utilizate în scopuri artizanale, cutii
pentru vopsele, lipiciuri, materiale
profesionale pentru artişti, materiale pentru
modelare, paleţi, şevalete, pânze canvas, rame,
pensule, creioane, cauciuc, gutapercă, placaj,
cherestea, lemn parţial prelucrat, produse din
lemn, papură, rachită, plastic, boluri din lemn,
articole din sticlă, porţelan, gresie, ghivece de
flori, figurine din teracota, fire de tricotat, aţa
de cusut, fire de crosetat, aţe şi fire de uz
textil, material ţesături, textile şi îmbrăcăminte
ţesute, ace, ace de cusut, ace de croşetat, ace
de tricotat, bolduri, ace de siguranţă, flori
artificiale, panglici şi şnururi, panglici pentru
decorare, galoane, dantele, paiete, perle),
articole de decor (şi anume corpuri de iluminat
decorative, prinzător de vis, clopoţei de vânt,
carusele, porţelanuri, flori uscate, perdele din
margele, figurine decorative, sculpturi

decorative, plante uscate, ornamente, statuete,
figurine şi opere de artă precum şi articole
decorative din materiale precum lemnul,
ceara, ghips sau plastic), articole de sezon
(articole decorative şi anume pentru
primavară, vară, toamnă, iarnă, precum şi
decoraţiuni pentru Crăciun, Revelion, Paşte şi
Halloween), articole pentru sărbători (şi
anume articole decorative pentru nunţi, zile de
naştere, aniversări), articole de petrecere,
decoraţiuni tematice, articole şcolare, camere
video, articole foto, accesorii foto, bijuterii,
ceasuri şi ceasornice, instrumente muzicale,
articole de marochinărie, articole de şelărie,
mobilier, bunuri de mobilier, îmbrăcăminte,
încălţăminte, rucsacuri, accesorii (şi anume
accesorii pentru îmbrăcăminte, bunuri cusute
şi produse textile decorative) ochelari,
umbrele, umbrele de soare, produse textile,
produse textile de uz casnic, articole de
mercerie, corturi, prelate, articole de voiaj,
jucării, articole sport, aparate de sport, aparate
de fitness, articole pentru petrecerea timpului
liber (în special jocuri, jucării, echipamente
sportive, mingi pentru hochei, mingi de sport,
mingi pentru sporturi, articole de gimnastică
şi echipamente pentru antrenarea corpului,
cărţi de joc), articole pentru camping, articole
pentru animale (în special produse alimentare
şi hrană pentru animale, zgărzi, lese, hamuri,
culcuşuri pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, jucării pentru animale,
bijuterii pentru animale, boluri pentru hrană,
produse de îngrijire pentru animale, hrană
pentru animale de companie, consumabile
pentru călătorie şi transport, idei de cadouri
pentru animale), lumânări, combustibili
pentru iluminat, combustibili; compilarea
bunurilor anterior menţionate în vederea
comercializării (vânzării) către terţe persoane;
compilarea bunurilor în scopul prezentării
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către terţe persoane; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; operarea unei agenţii
de import-export; organizare de expoziţii şi
targuri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; organizarea şi realizarea de târguri
şi/sau expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare; servicii oferite de agenţii de
publicitate; planificarea acţiunilor de
publicitate; prezentarea companiilor pe
internet sau pe alte suporturi; publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic
pentru uz publicitar; marketing direct;
publicitate directă; întocmire de reclame;
întocmirea de reclame pentru terţe persoane;
publicitate radio şi de televiziune; publicare de
texte publicitare; servicii de layout în scopuri
publicitare; marketing; relaţii publice;
publicitate on-line într-o reţea informatizată;
afişaje (publicitate); difuzarea de anunţuri
publicitare pentru terţi; difuzarea materialelor
publicitare; difuzarea materialelor publicitare
pentru terţi prin intermediul internetului;
redactare de texte publicitare; promovarea
vânzărilor pentru terţi; distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre); prezentare de produse în scopuri
promoţionale; prezentare de bunuri şi servicii
în scop publicitar; studii de piaţă; organizarea
şi realizarea de evenimente publicitare; căutare
de sponsorizare; sponsorizare prin publicitate;
centralizarea datelor de contact în scopuri
publicitare; publicitate pentru terţi pe internet;
închiriere de spatii publicitare şi prin internet;
consultanţă profesionala în afaceri; consultanţă
în materie de afaceri comerciale şi
management; consultanţă privind organizarea
afacer i lor  comecia le ;  consul tan ţă
organizaţională; planificarea şi monitorizarea
dezvoltării afacerilor sub aspectele
organizatorice; dezvoltarea de concepte de

utilizare pentru imobiliare sub aspectele de
management al afacerii comerciale(de
gestionare a instalaţiei); agenţii de plasare a
forţei de muncă; recrutare de personal;
consultanţă în materie de personal;
administrare de personal; consultanţă în
gestiune de personal; teste psihologice pentru
selectarea personalului; participarea
personalului în probleme de funcţionare
legate de managementul personalului; servicii
de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi);
vânzare prin licitaţie, şi prin internet;
organizarea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi şi prin intermendiul
comerţului electronic; intermedierea de
contracte pentru terţi cu privire la cumpărarea
şi vănzarea de bunuri şi de prestare a
serviciilor, în special intermedierea
contractelor de telecomunicaţii, a contractelor
privind furnizarea de tonuri de apel pentru
telefoane, de contracte privind executarea
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, de
contracte privind livrarea de flori şi plante, de
contracte privind aprovizionarea cu energie
electrică; intermedierea de contracte pentru
terţi cu privire la servicii de instruire;
intermedierea de abonamente pentru terţi la
publicaţii, în special la ziare; intermedierea de
abonamente pentru terţi la servicii de
telecomunicaţii; organizarea de contacte
comerciale şi industriale, de asemenea, pe
internet; organizarea de contacte de afaceri;
analiză preţului de cost; servicii de comparare
a preţurilor; compilare, sistematizare,
întreţinerea şi actualizarea datelor în baze de
date computerizate; gestionare de fişiere
computerizate; informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere a consumatorilor); servicii de
revista presei; compilarea informaţiilor în
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baze de date computerizate; prelucrarea
administrativa a ordinelor de achiziţie;
compilarea preţurilor şi a informaţiilor
statistice de comerţ şi tranzacţionare;
furnizarea de informaţii cu privire la chestiuni
organizatorice şi de management al afacerilor
legate de comerţ cu amănuntul; furnizarea de
informaţii privind pieţele de publicitate;
magazin de consiliere a consumatorilor;
servicii de fotocopiere; decorarea vitrinelor;
închiriere de maşini şi aparate de birou;
închiriere de maşini de fotocopiere; închirierea
de automate de vânzare; închirierea de
chioscuri de vânzare; conceperea, organizarea
şi desfaşurarea măsurilor de atragere şi de
menţinere a clienşilor, în special prin
intermediul scrisorilor, dicounturilor,
voucherelor şi/sau a programelor de acordare
a bonusurilor; organizarea de jocuri cu premii
şi concursuri ca măsuri publicitare;
organizarea de programe de acordare a
bonusurilor şi de loialitate ca măsuri de
menţinere a clienţilor în scopuri de marketing;
promovarea de produse şi servicii către clienţi
prin poştă; servicii de asistenţă prin telefon, în
special servicii de asistenţă prin intermediul
liniilor de asistenţă telefonică în cadrul
prelucrării administrative a comenzilor, a
primirii cererilor clienţilor şi a plângerilor prin
telefon; asistenţă prin telefon cu privire la
consiliere organizaţională; operarea unui
centru de apeluri, în special servicii de
asistenţă prin intermediul liniilor de asistenţă
telefonică în cadrul prelucrării administrative
a comenzilor, a primirii cererilor clienţilor şi a
plângerilor prin telefon; închiriere şi leasing
(cu excepţia celor finanţate pentru achiziţia în
rate sau prin închiriere) de echipamente de
magazin şi accesorii, şi anume maşini şi
echipamente de birou, maşini de fotocopiere,
automate de vânzare, case de marcat, mese

pentru case de marcat, chioşcuri de vânzare,
spaţiu publicitar; servicii de secretariat;
pregătirea contractelor privind depozitarea si
ambalarea mărfurilor; eliberarea de carduri de
client, fără plată sau funcţia de reducere
pentru alţii precum şi eliberarea de carduri de
client ca identificare a cumpăraturilor, ambele
potrivite atât pentru programele de
recompensare cât şi pentru cele de oferire de
bonusuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05369
(151) 09/08/2016
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35, D-74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

VREAU DIN ROMÂNIA

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

16 Hârtie, carton, dosare (articole de birou),
invitaţii (articole de papetărie), suporturi
pentru pahare de bere, broşuri, hârtie de scris,
foi din hârtie pentru controlul umidităţii
pentru ambalarea produselor alimentare,
figurine (statuete) din mucava (papier mache),
hârtie de filtru, ambalaje pentru sticle din
carton sau din hârtie, felicitări, hârtie din
pasta de lemn, cutii pentru pălării din carton,
filtre de facea din hârtie, tuburi din carton,
prosoape de hârtie pentru faţă, mucava (papier
mache), învelitori din hârtie pentru ghivece de
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flori, funde din hârtie, produse din hârtie de
unică folosinţă, hârtie de bucătărie, pungi de
hârtie, hârtie de calc, hârtie pergament,
materiale de împachetat (pentru amortizare,
pentru umplutură) din hârtie şi carton, coperţi
pentru paşaport, recipient din hârtie pentru
creme, cartonaşe de schimb altele decât cele
pentru jocuri, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, garnituri de sertar din hârtie,
parfumate sau nu, suporturi pentru birou,
hârtie de împachetat, carnete de notiţe;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau pentru uz casnic; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale didactice (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; matriţe; calendare, cărţi, cataloage,
cărţi poştale, afişe, periodice, publicaţii
imprimate, ziare şi reviste; felicitări;
instrumente de scris; ştampile de cauciuc;
ştampile şi sigilii; tuşiere şi tampoane de
ungere cu cerneală; albume fotografice;
suporturi pentru înrămare de tablouri, poze,
fotografii, şevalete pentru pictură; hârtie
absorbantă de ulei pentru acoperire; suporturi
pentru fotografii; cerneluri; şerveţele de
buzunar din hârtie, hârtie igienică, şervetele
pentru demachiat din hârtie; prosoape din
hârtie; seturi de masă şi suporturi de masă
pentru pahare din hârtie sau carton; hârtie de
ambalat, hârtie de împachetat şi materiale de
ambalat din carton; acuarele pentru artişti;
reproduceri grafice, portrete; litografii; pixuri
şi stilouri, creioane, stilouri stilografice, pixuri
cu bilă; peniţe; tocuri; suporturi pentru
creioane; cartuşe şi rezerve pentru pixuri şi
instrumente de scris; mine pentru creioane;
creioane colorate, creioane pastel; penare;

ascuţitori de creioane; maşini de ascuţit
creioane; agrafe de birou; prespapieruri;
suporturi din hârtie, piuneze; pasteluri;
adezivi pentru papetărie sau menaj; mucava
(papier mache); taviţe pentru corespondenţă şi
suporturi; folii de protecţie; deschizători de
scrisori; articole de birou; bandă adezivă şi
distribuitor de bandă adezivă; material pentru
desen, planşe pentru desen, pixuri şi
instrumente; truse de desen; albume pentru
timbre poştale şi monede; saculeţe şi plicuri
din hârtie; radiere pentru cerneală; suporturi
laterale pentru cărţi, semne de carte; pânze tip
canvas pentru pictură; carnete de notiţe;
agende şi jurnale; dosare (articole pentru
birou); suporturi pentru hârtie de scris;
carneţele, hârtie pentru scris; hârtie pentru
desen; tocuri pentru ustensile de scris; cretă,
table de scris, table de scris pentru afişaj; huse
pentru paşpoarte; huse pentru carnete de
cecuri; imagini (tipărituri); produse pentru
ştergere, gume de şters, fluide corectoare;
deschizatoare elecrice de scrisori; partituri;
table de scris care pot fi şterse; ornamente din
hârtie (decoraţiuni); hârtie pentru şerveţele;
şerveţele de masă din hârtie; pungi din hârtie
sau plastic pentru sandvişuri; genţi şi cutii din
carton; cărţi de colorat; mape de raport; hârtie
pentru cărţi de exerciţii; carnete de buzunar;
pixuri cu vârf de fetru; articole de legătorie;
seturi de creioane; seturi de creioane colorate;
rigle; suporturi de scris; albume pentru
autografe; capsatoare; semne de avertizare a
pericolului; tocator (articole de birou); aparate
şi dispozitive de laminat (articole pentru
birou); aparat electric pentru aplicarea la cald
a unui înveliş de protecţie pe documente şi
fotografii; coperte şi cutii pentru carduri;
decoraţiuni din hârtie pentru cutii de
sandvişuri sau alimente; albume; pungi
(plicuri, saculeţe) din plastic sau hârtie, pentru
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împachetat; biblioraft; cutii din carton sau din
hârtie; cărţi postale; standuri şi cutii pentru
ştampile şi sigilii; cărţi de benzi desenate;
compasuri pentru desen; benzi de hârtie sau
carduri pentru înregistrarea de programe de
calculator; hârtie de copiere (papetărie);
lichide de corectare (articole de birou);
degetare (articole de birou); steaguri de hârtie;
bandă cauciucată; carduri de indexare; panglici
de cerneala; dosare pentru hârtie; etichete, nu
din material textil; hărţi geografice; felicitări
muzicale; buletine (papetărie); suporturi
(papetărie); acuarele (articolele pentru uz
şcolar); publicaţii tipărite; tocătoare de hârtie
pentru uz de birou; instrumente de scris cu
mâna; timbre poştale; abtibilduri; piuneze;
bilete; panglici pentru maşina de scris; maşini
de scris (electrice sau neelectrice); coperte;
pensule de caligrafie; cretă; coperte
(papetărie); învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori; bavete din hârtie; pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde; filtre de
cafea din hârtie; cărţi (mici); modele de
broderie; cuţite pentru tăiat hârtie (articole de
birou); lenjerie de masă din hârtie; panouri
indicatoare din hârtie sau carton; etichete (nu
din material textil) pentru catonaşe de
indexare; loturi de hârtie; hârtie absorbantă
pentru îngrijirea feţei; autocolante pentru
telefoane mobile; maşini pentru imprimarea
adreselor, maşini de francat pentru aplicarea
timbrelor poştale sau pentru imprimarea
ştampilelor francate, duplicatoare, perforatoare
(articole de birou), prese de capsat (articole de
birou), materiale pentru artişti şi anume
materiale pentru desen, pictură şi modelat;
materiale de instruire şi materiale didactice (cu
excepţia aparatelor) sub formă de materiale
tipărite, modele geologice, globuri pământeşti,
dispozitive de desenat pe tabla de scris; maşini
de scris si articole de birou (cu excepţia

mobilierului), si anume dispozitive de birou
neelectrice; materiale plastice pentru ambalaj,
si anume coperţi, pungi şi folii; cotoare pentru
inscripţionare, cutii pentru arhivare, alonje,
foi separatoare, indexuri, folii, dosare şi
mape, dosare de indexare şi mape de
semnături; capse; benzi elastice (papetărie);
bandă corectoare; formulare pentru cărţi;
suporturi pentru pixuri; laminatoare pentru
documente; tocătoare de hârtie pentru birou
(papetărie); cartonaşe pentru indexare,
suporturi de birou pentru carduri; coperţi cu
legare termică; cutii metalice pentru cărţi de
vizită; cutii pentru sertare (articole de birou);
huse pentru carduri de indexare (articole de
birou); dispozitive pentru birou (cu excepţia
mobilierului); bunuri din hârtie ca înlocuitor
pentru textile, şi anume batiste, şerveţele de
masă, şerveţele demachiante, prosoape de
faţă, prosoape, feţe de masă, prosoape de ceai
şi role pentru bucătărie; tablouri (poze),
înrămate sau neînrămate; seturi de
instrumente de scris; saci de gunoi din hârtie
sau din materiale plastice; acuarele (picturi);
tuş pentru ştampile; şabloane pentru tapet;
opritori din carton sau hârtie; suporturi pentru
scrisori.
29 Carne, peşte, carne de pasăre de curte şi
carne de vânat; extracte din carne; fructe şi
legume conservate, îngheţate, uscate şi gătite;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse din lapte; grăsimi şi uleiuri
comestibile; crustacee (procesate), bunurile
anterioare de asemenea preparate; băuturi pe
bază de mix de lapte, cu conţinut predominant
de lapte; deserturi, preparate sau
semipreparate; produse din soia (boabe de
soia conservate, lapte de soia); produse din
lapte bătut, produse din iaurt, smântână si
produse din smântână, smântână acră, produse
din kefir, produse din zer de unt, produse din
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zer, lapte bătut şi produse din lapte bătut,
bunurile anterioare, de asemenea, ca produse
mixate, cu conţinut predominant de lapte; unt
şi preparate din unt, brânză, brânză proaspătă
şi preparate din brânză; deserturi, în principal
din lapte şi/sau produsele din lapte menţionate
anterior cu adaos de preparate din fructe,
fructe proaspete, substanţe aromatizante şi
agenţi şi ciocolată;de asemenea, în stare
conservată, refrigerată sau îngheţată şi în
forma instantă şi ca alimente dietetice,
bunurile dietetice menţionate anterior nu
pentru scop medical; produse de substituire a
laptelui; deserturi preparate sau semipreparate;
mâncăruri gata preparate din carne, peşte, ouă,
legume, fructe; produse de ronţăit, în special
chipsuri de cartofi cu conţinut redus de
grăsime, chipsuri din fructe, legume (uscate),
caviar, măsline (conservate), stafide, batoane
de brânză, amestecuri de nuci pentru gustări;
alimente dietetice şi preparate alimentare
precum şi suplimente alimentare pe bază de
proteine; peşte, carne de pasăre de curte, carne
de vânat şi extracte din legume; fructe şi
legume, şi dulci şi murate; pulpă de legume şi
fructe, produse de cartofi de toate tipurile;
fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
mixate cu coajă şi fructe uscate; supe şi tocăni,
gata preparate; lapte praf pentru mâncare;
salate pe bază de carne, peşte, carne de pasăre
de curte, carne de vânat, cârnat, fructe de
mare, legume şi fructe (nu proaspete);
preparate, mâncăruri gata preparate şi părţi de
mâncăruri gata preparate, exclusiv sau în parte
pe bază de carne, produse din carne, peşte,
produse din peşte, fructe de mare, carne de
pasăre de curte, produse din carne de pasăre de
curte, carne de vânat, produse din carne de
vânat, legume, fructe gătite, cartofi,
leguminoase (preparate) şi brânză, bunurile
anterior menţionate, în măsura în care este

posibil, în formă îngheţată, conservată, de
pulbere şi uscată; produse tartinabile;
conserve de carne, peşte, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, fructe şi legume; jeleuri
din carne, peşte, carne de pasăre de curte,
carne de vânat, fructe şi legume; deserturi pe
bază de iaurt, lapte bătut, smântână, lapte şi
fructe; fructe conservate în alcool; fructe
îngheţate şi glazurate; ghimbir cristalizat,
îngheţat şi glazurat; fructe şi legume marinate
în ulei, muştar, oţet sau sirop; nuci prăjite,
uscate, sărate şi condimentate; extracte de
plante pentru produse alimentare; alginaţi
pentru gătit; mezeluri, conserve de cârnaţi,
conserve din amestecuri de cârnaţi şi legume;
conserve din carne şi anume carne afumată,
sărată şi murată; budincă neagră (sângerete);
pate de ficat; şuncă, bacon, cârnaţi în aluat;
cârnaţi; produse din carne, carne din pasări de
curte şi vânat în formă afumată sau
semipreparată; mâncăruri gata preparate şi
mâncăruri semipreparate constând în principal
în produse din cârnaţi; preparate pentru
pregătirea supei; supă bulion sau concentrate
de supă; lichior de ouă nealcoolic; praf de
ouă; chipsuri din cartofi; salate de fructe;
gustări pe bază de fructe; salate de legume;
burtă de vacă; cheag; ficat; polen preparat ca
produs alimentar; seminţe procesate, trufe
conservate; lapte de albumină; jeleuri de
fructe; pulpă de fructe; fructe şi legume
proaspete, atât sub formă tăiată cât şi sub
formă de salate; fructe acoperite în ciocolată
şi zahăr.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi dulciuri;
gheaţă comestibilă; zahăr, miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; prajiturele;
praf pentru prăjituri; ornamente comestibile
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pentru prăjituri; arome pentru prăjituri; vafe de
orez; dulciuri şi bomboane; ciocolată; băuturi
de ciocolată cu lapte; băuturi de ciocolată;
dulciuri ca ornamente pentru pomi de Crăciun;
băuturi de caco cu lapte; produse de cacao;
băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de
cafea; arome de cafea; amestecuri şi preparate
utilizate ca înlocuitori de cafea; biscuiţi;
floricele de porumb; fulgi de porumb;
îngheţată; curry; cremă de vanilie; chipsuri
(produse de cereale); arome, altele decât
uleiuri esenţiale; turtă dulce; preparate
aromate pentru prepararea infuziilor
nemedicinale; ketchup; lemn dulce; drajeuri
romboidale (cofetărie); plăcinte cu carne;
produse pentru fragezit carne de uz casnic;
clătite americane; produse de patiserie; pateu
(produse de patiserie); piper; budincă; ravioli;
laptişor de matcă pentru consum uman; zahăr;
pastă de wasabi; sos de soia; paste, taieţei
(noodles) şi fidea; udon (taieţei japonezi);
sushi; vanilie; vafe; îngheţată de iaurt;
covrigei; produse de cofetărie pe bază de
migdale; arome pentru gătit; lianţi pentru
îngheţată; chifle; prăjituri; caramele
(bomboane); gumă de mestecat, nu de uz
medical; făină de porumb; biscuiţi crackers;
gheaţă naturală sau artificială; marţipan,
maioneză; făină de ovaz; boia; produse de
patiserie; condimente lichide; pişcoturi; sare
de gătit; sandwich-uri; sos de roşii;
condimente; şerbeturi (îngheţată); dropsuri
(bomboane); tarte; făină de grâu; dressinguri
pentru salată; sosurile din carne; cereale, musli
şi produse din făină integrală; băuturi pe bază
de cafea, ceai, cacao şi ciocolată; preparate din
cafea sau cacao pentru pregătirea băuturilor
alcoolice sau nealcoolice, arome pentru
produsele alimentare; produse de cofetărie (de
asemenea, cu înlocuitori de zahăr), sosuri
pentru salate; ierburi uscate de grădină; pizza

şi produse din pizza, paste, de asemenea, gata
pentru servire şi congelate; felii de pâine
umplute, chifle şi baghete; mâncăruri gata de
servire şi alimente congelate, în special care
constau exclusiv sau în principal din produse
din făină integrală, pâine, prajituri şi produse
de patiserie, paste şi orez; produse dietetice şi
produse alimentare, în scopuri nemedicale;
agenţi de îngroşare pentru gătit; deserturi pe
bază de cremă spumă (mousses-uri, cofetărie);
jeleuri de fructe (dulciuri); rulouri de
primăvară; capere; ceaiuri de plante, nu
medicinale; mâncăruri pe bază de faină;
produse pentru stabilizarea friştei.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, în măsura în care nu sunt incluse în
alte clase; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe (neprocesate); plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ;
nuci (neprocesate); plante uscate pentru
decorare; produse pentru culcuşurile de
animale; peşte viu; creveţi vii; moluşte vii;
crustacee vii; alge pentru consumul uman şi
animal; nisip aromat pentru animalele de
companie (pentru culcuş), bulbi de flori, pomi
de Crăciun; hârtie de şlefuit pentru animalele
de companie (pentru culcuş); băuturi pentru
animale; gazon (natural); sare pentru vite; os
de sepie pentru păsări.
32 Bere; ape gazoase şi minerale şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; băuturi şi sucuri
din legume; băuturi izotonice; nectaruri fără
alcool de fructe; pastile pentru băuturi
gazoase; pulberi pentru băuturi gazoase;
sifon; ape de masă; ape (băuturi); băuturi pe
bază de zer; băuturi nealcoolice; cocktail-uri
nealcoolice; aperitive nealcoolice; bere fără
alcool, bere dietetică; băuturi mixte pe bază
de bere; smoothies (băuturi pasate); must de
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bere; lapte de arahide (băutură nealcoolică);
extracte de fructe nealcoolice; preparate pentru
fabricarea de apă gazoasă; preparate pentru
fabricarea lichiorurilor (nealcoolice).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); alcool
de orez; aperitive (băuturi alcoolice); băuturi
alcoolice cu conţinut de fructe; coniac; cidru;
cocktail-uri; lichioruri; sake (cu conţinut de
alcool); spirtoase (băuturi); whisky; vin;
băuturile alcoolice mixte, cu excepţia
băuturilor pe bază de bere; coniac din
tescovină; băuturi distilate; esenţe şi extracte
alcoolice; preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata şi
servicii de comerţ cu comandă prin poştă,
precum şi prin internet şi programe de
teleshopping în sectoarele: mâncării,
alimentelor de lux, băuturilor alcoolice,
băuturilor nealcoolice, produselor de tutun,
magazinelor cu articole de mâncare sănătosă,
articolelor de farmacii, cosmeticelor,
magazinelor cu articole de parfumerie,
medicamentelor, bunurilor din sectorul de
sănătate (în special preparate dietetice şi
suplimente alimentare, preparate şi articole
pentru tratament dentar, preparate şi articole
medicale şi veterinare, echipamente pentru
terapie fizică, pentru protecţie acustică,
dispozitive şi instrumente medicale şi
veterinare, dispozitive medicale ortopedice),
articolelor sanitare, preparatelor pentru
spălare, produselor de curăţat, produselor de
uz casnic (în special recipiente de uz casnic,
ustensile de menaj, ustensile pentru copt,
materiale şi consumabile pentru curăţenie,
veselă altele decât cuţite, furculiţe şi linguri,
articole de sticlărie, vase pentru bucătărie,
recipiente pentru depozitare, ustensile de uz

casnic, ustensile pentru coacere, articole
pentru curăţare şi consumabile, tacâmuri,
articole din sticlă, vase pentru gătit, recipiente
pentru depozitare, textile de uz casnic şi
produse de tapiţerie, ustensile şi articole
pentru baie, articole de spălătorie şi
consumabile, articole pentru călcat şi
consumabile, produse de iluminat de uz
casnic şi produse de încălzire, articole de
răcire pentru uz casnic, instalaţii sanitare,
aparate pentru spălarea rufelor, aparate pentru
curăţare), ustensile de bucătărie, articole din
sticlă, bunuri din ceramică, bunuri din
porţelan, articole din material plastic (şi
anume perii de plastic, firme din plastic,
mânere din plastic, panouri din plastic, forme
confecţionate din materiale plastice pentru
rame de fotografii, obiecte de artă realizate
din material plastic, figurine miniaturale
realizate din material plastic, fitinguri pentru
scări din material plastic, sculpturi realizate
din plastic, plăci decorative realizate din
material plastic, figurine şi statuete realizate
din plastic, opritoare de uşi din plastic, carlige
confecţionate din plastic (draperii), cutii din
plastic ce pot fi stivuite, sigle din plastic, uşi
pentru mobilă din plastic, fitinguri pentru uşi
realizate din material plastic, sculpture din
plastic, cufere de depozitare din plastic,
decoraţiuni din plastic pentru prăjituri,
mânere de uşă din plastic, muchii de scări din
plastic, sculpturi din plastic, trofee realizate
din plastic, figurine de animale confecţionate
din plastic (ornamente), machete de vehicule
(ornamente) confecţionate din plastic,
machete de figurine (ornamente)
confecţionate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecţionate din plastic, figurine
cu eroi de acţiune decorative din plastic,
imitaţii de produse alimentare, din plastic,
machete din plastic (ornamente), decoraţiuni
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din materiale plastice pentru alimente,
ornamente din plastic pentru masă), articole de
piaţă realizate prin mijloace proprii (de tipul
do- it-yourself), articole realizate prin mijloace
proprii (de tipul do-it-yourself), articole de
grădină, articole de construcţie, articole pentru
timpul liber (în special adezivi, culori, lacuri,
coloranţi, lumânări şi fitile, foarfece, cleşti,
maşini de filetat cu ac, materiale pentru artişti,
furnituri pentru desen, pixuri, pixuri cu bilă,
creioane, cărţi de colorat, hârtie, carton,
consumabile pentru birou, pensule, şevalete,
portofolii şi dosare, lichide colorate pentru arte
manuale pentru copii, bunuri de hârtie pentru
scopuri artistice, albume fotografice, modele
de broderie, gravuri, timbre poştale, şabloane,
autocolante, spatule, produse de ceramică
pentru uz casnic, aţe şi fire utilizate în scopuri
textile, aţe şi fire elastice, textile şi articole
textile, dantelă şi broderii, panglici şi trese,
nasturi, carlige, cheotori, ace, flori artificiale,
jucării, papuşi, modele de kituri de
construcţii), vehicule, ustensile pentru
vehicule, accesorii pentru vehicule, biciclete,
articole pentru biciclete, accesorii pentru
biciclete, calculatoare, accesorii pentru
calculator, programe de calculator, articole
electrice, produse electronice, suporturi de
înregistrare audio, suporturi de date, CD-uri
înregistrate, DVD-uri înregistrate, dispozitive
multimedia, accesorii multimedia, dispozitive
de telecomunicaţii, maşini (şi anume maşini
pentru prelucrarea metalelor, lemnului şi a
materialelor sintetice, maşini pentru industria
chimică, agricultură, industria minieră, maşini
pentru producerea materialelor textile, maşini
pentru prepararea băuturilor (industriale),
utilaje pentru construcţii, maşini de ambalare
şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule trestre), cuplaje şi
transmisii pentru maşini (cu excepţia celor

pentru vehicule terestre), unelte agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare,
aparate electrice şi aparate de bucătărie,
maşini de curăţat cu aburi, maşini de
bucătărie electrice, mixere electrice de uz
casnic, cuţite electrice, aparate de bucătărie
electrice pentru tocare, măcinare, presare sau
deschidere, deschizator de conserve electric,
storcatoare electrice de suc, râşnite de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mori de uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
maşini de frământare, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (ambalare),
teluri electrice de uz casnic, maşini de tăiat,
maşini pentru fabricarea pastelor, maşini
pentru tăierea pâinii, maşini de tocat carne,
bătător de ouă electric, maşini de cernut,
răzătoare pentru legume, maşini de etichetare,
maşini pentru fabricarea băuturilor gazoase
(electrice), maşini şi aparate pentru lustruit
(electrice), prese cu aburi rotative portabile
pentru ţesături, maşini de stors rufe, maşini de
spălat vase, aspirator, maşini de spălat,
uscătoare centrifugale (maşini), maşini şi
aparate electrice de şlefuit, maşini de călcat,
maşini de cusut, acţionare cu pedală pentru
maşini de cusut, maşini de spălat sub
presiune, maşină de tuns iarba, ferăstraie
maşini, concasoare de gunoi, maşini
industriale de curăţat (prin şamponare) pentru
covoare, mobilă şi mochete, ferăstraie
electrice, aparate de sudură, maşini-unelte pe
bază de gaz, maşini de găurit electrice, maşini
de găurit reîncărcabile, şurubelniţe cu
acumulator, părţi de maşini pentru prelucrarea
metalului, lemnului şi sinteticelor, pistoale de
lipit electrice, distribuitoare de bandă adezivă
(maşini), maşini de brosat, dinamuri, pistoale
de vopsit prin pulverizare, burdufuri (piese de
maşini), generatoare de curent, aparate de
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ridicare, maşini şi aparate pentru lustruit
(electrice), nu de uz casnic, dispozitive
electrice de lustruire a încălţămintei, foarfece
acţionate electric, ambutisate, electrice
(maşini, prese), maşini de rectificat, maşini de
tăiat industriale, maşini de ştanţat, aparate de
lipit electrice, maşini de strivire, maşini şi
instrumente agricole şi horticole, pompe
pentru oxigenarea acvariilor, aparate de
comandă pentru lifturi), scule, articole din
metal (şi anume metale comune şi aliajele lor,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru şine de cale ferată, cabluri şi fire
metalice (în scopuri neelectrice), articole de
fierărie şi mici articole de fierarie, ţevi
metalice, seifuri, bunuri fabricate din metal,
minereuri, legături metalice, cleme metalice
pentru cabluri şi tuburi, stâlpi de delimitare din
metal, neiluminaţi şi nemecanici, foi şi plăci
metalice, foi şi plăci din oţel, şuruburi
metalice, sârme din aliaje de metale comune
(cu excepţia celor fuzibile), role de întindere
pentru fire metalice (legături de tensiune)
pentru obiecte mici de articole de fierărie,
ţesături metalice, cablu de oţel, neelectric,
parâme metalice, armături metalice pentru
conducte de aer comprimat, conducte metalice
de refulare, stifturi metalice, duze metalice,
articole de fierărie, role de întindere pentru
benzi de fier (legături de tensiune), sârme din
oţel, flanşe metalice (coliere), recipiente
metalice pentru gaze sub presiune sau aer
lichid, ţesături metalice, mânere de scule
metalice, virole pentru mânere, legături din
metal pentru manipularea sarcinilor, cârlige
(articole de fierărie), cârlige pentru tabliţe de
ardezie, curele suspensoare din metal pentru
manipularea greutăţilor, cabluri metalice,
neelectrice, cleme de metal pentru cabluri,
racorduri metalice pentru cabluri, cutii din

metale comune, cutii de metal, cutii metalice
pentru truse de scule (goale), lanţuri metalice,
racorduri metalice pentru lanţuri, crampoane
metalice, palete metalice de încărcare,
suporturi metalice pentru butoaie, metal
antifricţiune, şipci metalice, ţevi metalice,
lanţuri metalice, inele metalice, manşoane
(articole de fierărie), piuliţe metalice, nituri
metalice, palete metalice de încărcare, palete
metalice pentru transport, stâlpi de metal,
sigilii de plumb, cercuri de metal pentru
butoaie, broaşte metalice pentru uşi, zăvoare
metalice pentru uşi, inele metalice, tuburi
metalice, tuburi de oţel, ţevi de oţel, ţevi de
metal, conducte metalice de refulare,
colectoare metalice pentru canalizare,
manşoane metalice pentru ţevi, coliere
metalice de îmbinare pentru ţevi, racorduri
metalice pentru ţevi, închizători metalice
pentru saci, balamale metalice, şarniere
metalice, saibe de metal, valve metalice
(altele decât părţi de maşini), bobine metalice
nemecanice pentru furtunuri, legături din
metal pentru manipularea sarcinilor, broaşte
metalice (altele decât electrice), broaşte
metalice pentru vehicule, lacăte, chei (chei de
uşă), catarame din metale obişnuite (articole
de fierărie), broască cu închidere automată,
şuruburi metalice, piuliţe metalice, scripeţi
metalici (cu excepţia celor pentru maşini),
legături de tensiune, role de întindere pentru
benzi de fier (legături de tensiune), role de
întindere pentru fire metalice (legături de
tensiune), dulapuri de metal, benzi de fier, tije
metalice, ţăruşi (articole de fierărie), ţinte
(dibluri) din metal, manşoane metalice pentru
bastoane şi beţe pentru mers, montanţi
metalici, parame metalice, butoaie metalice,
cercuri de metal pentru butoaie, palete
metalice pentru transport, pereţi despărţitori
din metal, lamele de etanşare, racorduri
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pentru lanţuri, racorduri metalice pentru ţevi,
dispozitive metalice de închidere pentru
recipiente, închizători metalice pentru saci,
manere metalice de scule, cutii metalice pentru
truse de scule goale, manşoane (articole de
fierărie), manşoane metalice pentru bastoane şi
beţe pentru mers, articole de papetărie în
special ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
ermetice din carton, pungi de ambalat din
hârtie, hârtie, hârtie mată, hârtie plastifiată,
hârtie absorbantă, hârtie la vrac, hârtie de
calculator, hârtie pentru tipar (hârtie pentru
sapirograf), hârtie fină, hârtie pergaminată,
hârtie tip fagure, hârtie cerată, hârtie de filtru,
hârtie ofset, hârtie de împachetat, hârtie
laminată, hârtie de ambalaj, hârtie
semi-prelucrată, hârtie pentru fotocopiere,
hârtie caligrafică, hârtie sintetică, hârtie de
desen, hârtie impermeabilă, hârtie
luminiscentă, role de bucătărie (hârtie), hârtie
de probe, hârtie de orez, hârtie japoneza, hârtie
pergament, hârtie reciclată, hârtie de fax,
hârtie de ziar, hârtie calandrata, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie xerografică, hârtie
fluorescentă, hârtie pentru şerveţele, hârtie de
calc, hârtie ondulată, hârtie creponată, hârtie
de transfer, figurine confecţionate din hârtie,
placarde din hârtie, hârtie pentru cărţi de
adrese, hârtie de transfer termic, mileuri din
hârtie, prosoape de hârtie, hârtie de imprimat,
etichete de hârtie, embleme de hârtie, bavete
de hârtie, hârtie milimetrică, hârtie cretată,
hârtie cu mică, hârtie pentru carnete de notiţe,
cutii de hârtie, hârtie pentru rafturi, hârtie
mulci (hârtie care se aşează la baza plantelor
pentru a le proteja, utilizată în agricultură),
hârtie pentru plicuri, hârtie imitaţie de piele,
hârtie adezivă, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie din pastă de lemn, hârtie
pentru electrocardiografe, hârtie autocopiativa
fără carbon, funde de hârtie, suporturi pentru

pahare din hârtie, hârtie pentru radiograme,
hârtie de pliat pentru origami, hârtie pentru
reviste, hârtie pentru şerveţele, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, hârtie de
scrisori, hârtie pentru etichete, hârtie pentru
captuşeală, hârtie decorativă pentru ambalare,
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
de copiat (articole de papetărie), banere de
hârtie, steaguri din hârtie, hârtie de scris,
hârtie şi carton, hârtie milimetrică (produs
finit), hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie
termosensibilă, suporturi de masă din hârtie,
hârtie de captuşit pentru împachetat, hârtie
rezistentă la mucegai, suporturi de hârtie
pentru pahare de cocktail, cutii de carton
pentru împachetat, hârtie striată (mediu
ondulată), hârtie gumată, hârtie cu antet,
hârtie japoneză pentru lucrări de artizanat,
materiale de ambalat din hârtie, materiale
pentru filtrare din hârtie, semne publicitare de
hârtie, hârtie maro pentru împachetare,
ambalaje pentru alimente, panouri publicitare
din hârtie, panglici din hârtie creponată, suluri
de hârtie pentru imprimante, hârtie japoneză
(torinoko-gami), hârtie de carbon (indigo),
hârtie pentru maşini de înregistrare, plicuri cu
burduf din hârtie, hârtie rezistentă la acid,
hârtie pentru maşini de scris, postere din
hârtie, hârtie pentru vederi, şerveţele de
buzunar din hârtie, cutii pliabile din hârtie,
hârtie pentru imprimare digitală, pungi de
hârtie pentru cumpărături, hârtie şi carton
industriale, prosoape de hârtie pentru faţă,
paspartuuri din hârtie pentru fotografii,
materiale din hârtie pentru lucru manual,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, hârtie pentru ambalarea prafului de
puşcă, hârtie pentru scrisori (produse finite),
hârtie de mătase folosită ca hârtie de calc
(ganpishi), blocnotesuri pentru notiţe,
recipiente pentru ambalare din hârtie pentru
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uz industrial, pungi de gunoi din hârtie,
suporturi pentru foi de scris, hârtie groasa
japoneză (hosho-gami), şerveţele din hârtie
pentru faţă, şerveţele de masă din hârtie,
panouri indicatoare din hârtie sau carton,
pungi de hârtie pentru cadouri, suporturi de
pahare din hârtie, supoturi din hârtie pentru
masă, hârtie pentru ambalarea cărţilor, hârtie
pentru cărţi de vizită (semifinisată), hârtie
liniată (produse finisate), recipiente din hârtie
pentru creme, bannere de afişaj realizate din
hârtie, decoraţiuni de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, benzi de hârtie
fantezie (tanzaku), panouri publicitare tipărite
din hârtie, cutii din carton sau hârtie, hârtie
metalizată de împachetat cadouri, hârtie de
ambalat cadouri, hârtie pentru pungi şi saci,
coperţi din hârtie pentru cărţi, învelitori din
hârtie pentru ghivecele de flori, panouri
publicitare din hârtie sau din carton, foi de
hârtie pentru luarea de notiţe, materiale de
ambalare tipărite de hârtie, hârtie
confecţionată din dud japonez (tengujosi),
hârtie de tipărire ofset pentru broşuri,
recipiente de depozitare fabricate din hârtie,
umplutură de hârtie sau carton, produse din
hârtie de unică folosinţă, pungi şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare de
hârtie, postere, afişe publicitare, pancarte de
carton, panouri pentru afişe, pancarte din
hârtie sau din carton, coli de hârtie (articole de
papetărie), articole de papetărie de hârtie,
articole de papetărie de birou, articole de
papetărie pentru cadouri, articole de papetărie
pentru scris, etichete de papetărie întărite, cutii
pentru papetărie, etichete de preţ, etichete
pentru cadouri, etichete printate din hârtie,
etichete pentru fişe de indexare, etichete
pentru expedierea mărfurilor, etichete
imprimate pentru bagaje, etichete imprimate
adezive, etichete pentru bagaje din hârtie,

etichete pentru bagaje din carton, calendare,
calendare de perete, calendare tipărite,
calendare advent, calendare de birou,
planificatoare anuale, calendare cu foi
detaşabile, cataloage, cataloage referitoare la
programe de calculator, cataloage pentru
comandă prin poştă, cărţi de vizita, plăcuţe
pentru maşinile de tipărit adrese, pliante),
articole de papetărie, produse de imprimerie,
articole de birou, materiale pentru hobby-uri
(şi anume culori pentru hobby şi pentru artişti,
instrumente pentru pictură, lacuri, lumânări,
fitiluri, cabluri din metal pentru creaţii florale
şi obiecte artizanale sub formă de bijuterii,
foarfeci, cuter utilizat în realizarea obiectelor
artizanale, spatule pentru vopsea, cleşti,
manşoane, pânze de traforaj, vârfuri de
burghiu, ciocan, cuţit pentru sculptură în
lemn, dălţi, bijuterii şi bijuterii fantezie,
închizători, cheotori, mărgele vrac din sticlă,
plastic şi lemn, hârtie, carton, cuburi, cutii de
artizanat, bile de vată utilizate în scopuri
artizanale, cutii pentru vopsele, lipiciuri,
materiale profesionale pentru artişti, materiale
pentru modelare, paleţi, şevalete, pânze
canvas, rame, pensule, creioane, cauciuc,
gutapercă, placaj, cherestea, lemn parţial
prelucrat, produse din lemn, papură, rachită,
plastic, boluri din lemn, articole din sticlă,
porţelan, gresie, ghivece de flori, figurine din
teracota, fire de tricotat, aţa de cusut, fire de
crosetat, aţe şi fire de uz textil, material
ţesături, textile şi îmbrăcăminte ţesute, ace,
ace de cusut, ace de croşetat, ace de tricotat,
bolduri, ace de siguranţă, flori artificiale,
panglici şi şnururi, panglici pentru decorare,
galoane, dantele, paiete, perle), articole de
decor (şi anume corpuri de iluminat
decorative, prinzător de vis, clopoţei de vânt,
carusele, porţelanuri, flori uscate, perdele din
margele, figurine decorative, sculpturi
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decorative, plante uscate, ornamente, statuete,
figurine şi opere de artă precum şi articole
decorative din materiale precum lemnul, ceara,
ghips sau plastic), articole de sezon (articole
decorative şi anume pentru primavară, vară,
toamnă, iarnă, precum şi decoraţiuni pentru
Crăciun, Revelion, Paşte şi Halloween),
articole pentru sărbători (şi anume articole
decorative pentru nunţi, zile de naştere,
aniversări), articole de petrecere, decoraţiuni
tematice, articole şcolare, camere video,
articole foto, accesorii foto, bijuterii, ceasuri şi
ceasornice, instrumente muzicale, articole de
marochinărie, articole de şelărie, mobilier,
bunuri de mobilier, îmbrăcăminte,
încălţăminte, rucsacuri, accesorii (şi anume
accesorii pentru îmbrăcăminte, bunuri cusute
şi produse textile decorative) ochelari,
umbrele, umbrele de soare, produse textile,
produse textile de uz casnic, articole de
mercerie, corturi, prelate, articole de voiaj,
jucării, articole sport, aparate de sport, aparate
de fitness, articole pentru petrecerea timpului
liber (în special jocuri, jucării, echipamente
sportive, mingi pentru hochei, mingi de sport,
mingi pentru sporturi, articole de gimnastică şi
echipamente pentru antrenarea corpului, cărţi
de joc), articole pentru camping, articole
pentru animale (în special produse alimentare
şi hrană pentru animale, zgărzi, lese, hamuri,
culcuşuri pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, jucării pentru animale, bijuterii
pentru animale, boluri pentru hrană, produse
de îngrijire pentru animale, hrană pentru
animale de companie, consumabile pentru
călătorie şi transport, idei de cadouri pentru
animale), lumânări, combustibili pentru
iluminat, combustibili; compilarea bunurilor
anterior menţionate în vederea comercializării
(vânzării) către terţe persoane; compilarea
bunurilor în scopul prezentării către terţe

persoane; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; operarea unei agenţii de
import-export; organizare de expoziţii şi
targuri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; organizarea şi realizarea de
târguri şi/sau expoziţii în scopuri comerciale
şi publicitare; servicii oferite de agenţii de
publicitate; planificarea acţiunilor de
publicitate; prezentarea companiilor pe
internet sau pe alte suporturi; publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format
electronic pentru uz publicitar; marketing
direct; publicitate directă; întocmire de
reclame; întocmirea de reclame pentru terţe
persoane; publicitate radio şi de televiziune;
publicare de texte publicitare; servicii de
layout în scopuri publicitare; marketing;
relaţii publice; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; afişaje (publicitate); difuzarea
de anunţuri publicitare pentru terţi; difuzarea
materialelor publicitare; difuzarea
materialelor publicitare pentru terţi prin
intermediul internetului; redactare de texte
publicitare; promovarea vânzărilor pentru
terţi; distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre);
prezentare de produse în scopuri
promoţionale; prezentare de bunuri şi servicii
în scop publicitar; studii de piaţă; organizarea
şi realizarea de evenimente publicitare;
căutare de sponsorizare; sponsorizare prin
publicitate; centralizarea datelor de contact în
scopuri publicitare; publicitate pentru terţi pe
internet; închiriere de spatii publicitare şi prin
internet; consultanţă profesionala în afaceri;
consultanţă în materie de afaceri comerciale şi
management; consultanţă privind organizarea
afacer i lor  comeciale ;  consul tan ţă
organizaţională; planificarea şi monitorizarea
dezvoltării afacerilor sub aspectele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 06.08.-
09.08.2016

26

organizatorice; dezvoltarea de concepte de
utilizare pentru imobiliare sub aspectele de
management al afacerii comerciale(de
gestionare a instalaţiei); agenţii de plasare a
forţei de muncă; recrutare de personal;
consultanţă în materie de personal;
administrare de personal; consultanţă în
gestiune de personal; teste psihologice pentru
selectarea personalului; participarea
personalului în probleme de funcţionare legate
de managementul personalului; servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi); vânzare
prin licitaţie, şi prin internet; organizarea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi
şi prin intermendiul comerţului electronic;
intermedierea de contracte pentru terţi cu
privire la cumpărarea şi vănzarea de bunuri şi
de prestare a serviciilor, în special
intermedierea contractelor de telecomunicaţii,
a contractelor privind furnizarea de tonuri de
apel pentru telefoane, de contracte privind
executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii,
de contracte privind livrarea de flori şi plante,
de contracte privind aprovizionarea cu energie
electrică; intermedierea de contracte pentru
terţi cu privire la servicii de instruire;
intermedierea de abonamente pentru terţi la
publicaţii, în special la ziare; intermedierea de
abonamente pentru terţi la servicii de
telecomunicaţii; organizarea de contacte
comerciale şi industriale, de asemenea, pe
internet; organizarea de contacte de afaceri;
analiză preţului de cost; servicii de comparare
a preţurilor; compilare, sistematizare,
întreţinerea şi actualizarea datelor în baze de
date computerizate; gestionare de fişiere
computerizate; informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere a consumatorilor); servicii de revista
presei; compilarea informaţiilor în baze de

date computerizate; prelucrarea administrativa
a ordinelor de achiziţie; compilarea preţurilor
şi a informaţiilor statistice de comerţ şi
tranzacţionare; furnizarea de informaţii cu
privire la chestiuni organizatorice şi de
management al afacerilor legate de comerţ cu
amănuntul; furnizarea de informaţii privind
pieţele de publicitate; magazin de consiliere a
consumatorilor; servicii de fotocopiere;
decorarea vitrinelor; închiriere de maşini şi
aparate de birou; închiriere de maşini de
fotocopiere; închirierea de automate de
vânzare; închirierea de chioscuri de vânzare;
conceperea, organizarea şi desfaşurarea
măsurilor de atragere şi de menţinere a
clienşilor, în special prin intermediul
scrisorilor, dicounturilor, voucherelor şi/sau a
programelor de acordare a bonusurilor;
organizarea de jocuri cu premii şi concursuri
ca măsuri publicitare; organizarea de
programe de acordare a bonusurilor şi de
loialitate ca măsuri de menţinere a clienţilor
în scopuri de marketing; promovarea de
produse şi servicii către clienţi prin poştă;
servicii de asistenţă prin telefon, în special
servicii de asistenţă prin intermediul liniilor
de asistenţă telefonică în cadrul prelucrării
administrative a comenzilor, a primirii
cererilor clienţilor şi a plângerilor prin
telefon; asistenţă prin telefon cu privire la
consiliere organizaţională; operarea unui
centru de apeluri, în special servicii de
asistenţă prin intermediul liniilor de asistenţă
telefonică în cadrul prelucrării administrative
a comenzilor, a primirii cererilor clienţilor şi
a plângerilor prin telefon; închiriere şi leasing
(cu excepţia celor finanţate pentru achiziţia în
rate sau prin închiriere) de echipamente de
magazin şi accesorii, şi anume maşini şi
echipamente de birou, maşini de fotocopiere,
automate de vânzare, case de marcat, mese
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pentru case de marcat, chioşcuri de vânzare,
spaţiu publicitar; servicii de secretariat;
pregătirea contractelor privind depozitarea si
ambalarea mărfurilor; eliberarea de carduri de
client, fără plată sau funcţia de reducere pentru
alţii precum şi eliberarea de carduri de client
ca identificare a cumpăraturilor, ambele
potrivite atât pentru programele de
recompensare cât şi pentru cele de oferire de
bonusuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05504
(151) 06/08/2016
(732) CIUVAT BIANCA-CRISTINA,

Aleea Arinis nr. 2A, bl. A36C, sc. 1,
et. 1, ap. 4, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DOINA TULUCA, Bd.
Lacul Tei 56, bl. 19, sc. B, apart. 52,
sect. 2 Bucuresti

(540)

BLANCHE FASHION & MORE

(531) Clasificare Viena:030705; 030724;
270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05505
(151) 07/08/2016
(732) ARJOCU LUCIAN FLORIN PFA,

Str. Principală nr. 37, judeţul Caraş
Severin, , VAR, ROMANIA 

(540)

drum liber.ro

(531) Clasificare Viena:020919; 261301;
270501; 270524;  

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

39 Servicii de ghizi de turism; agenţie de
turism (organizarea de călătorii); servicii de
turism (servicii de rezervări).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05513
(151) 08/08/2016
(732) STUDIOMANIA S.R.L., Şoseaua

Cernica nr. 13, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

atelier 507

(531) Clasificare Viena:260117; 270501;
270724;  

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

37 Managementul proiectelor de construcţie
pe santier; servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte de
construcţii; servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare; supravegherea construcţiilor
incluse în proiecte de inginerie civilă;
managementul proiectelor pe şantier privind
construcţia clădirilor.
42 Servicii de arhitectură; servicii de design
architectural; servicii de planificare
arhitecturală; servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale; servicii
de arhitectură şi inginerie; servicii de
arhitectură de interior; servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale;
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri; servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale;
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servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale; servicii de consultanţă în
materie de planificare arhitecturală; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri; servicii de
consultanţă şi informaţii despre arhitectură şi
infrastructură tehnologiei informaţiei; servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spaţii
pentru vânzare cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05514
(151) 08/08/2016
(732) S.C. SWEET CREPES JUPITER,

Str. Oituz nr. 33, Recepţie (Camera nr.
2), judeţul Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Sweet Crepes

(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05516
(151) 08/08/2016
(732) S.C. MINERVA ELECTRIC

PRODUCTION SERVICE S.R.L.,
Str. Judeţului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 1,
ap. 76, sector 2, 023757, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MINERVA GINKO BILOBA &              
GINSENG & ROYAL JELLY

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

(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 050105; 050116; 050313;
270501; 2819; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare; produse din plante, de uz medical.
35 Servicii de import-export; intermedierea şi
regruparea în avantajul terţilor a produselor
farmaceutice, a suplimentelor alimentare, a
produselor din plante( exceptând transportul),
permiţând clienţilor să le vadă, şi să le
cumpere comod; servicii asigurate de
magazine sau mijloace electronice; publicitate
şi afaceri pentru produsele din domeniul de
activitate; organizarea de expoziţii cu caracter
comercial pentru produsele din domeniul de
activitate, administraţie comercială lucrări de
birou, sondaje de piaţă. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05543
(151) 09/08/2016
(732) SELF ID COUNSELLING S.R.L.,

Str. Dreptăţii nr. 21-23, ap. 75,
Judeţul Arad, 310300, ARAD
ROMANIA 

(540)

SELF ID

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

(531) Clasificare Viena:260104; 260118;
270501;  

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

35 Consultanţă în afaceri; consultanţă în
management;  consultan ţă  pr ivind
marketingul; consultanţă în planificarea
afacerilor; consultanţă privind promovarea
vânzărilor; consultanţă pentru management
corporativ; consultanţă privind eficienţa
afacerilor; consultanţă privind selectarea
managerilor; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă privind managementul
afacerilor; consultanţă în managementul
afacerilor; consultanţă în organizarea
firmelor; consultanţă în organizarea
întreprinderilor; consultanţă privind
managementul comercial; consultanţă privind
organizarea afacerilor comerciale;
consultanţă privind planificarea în afaceri;
consultanţă privind recrutarea de personal.
39 Consultanţă profesională privind
transportul.
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41 Servicii de educaţie şi pregatire
profesională; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii de educaţie şi formare
profesională; servicii de consultanţă în
domeniul educaţiei antreprenoriale.
42 Consultanţă privind asigurarea calităţii.
45 Servicii de consultanţă juridică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05544
(151) 09/08/2016
(732) S.C. JULIEN STILE S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 164 bis, judeţul Argeş,
, CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

Ambientologia

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

7 Distribuitoare automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de

producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapete murale, nu din
materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05545
(151) 09/08/2016
(732) CAUTIS JB'93 S.R.L., Str. Luica nr.

170-172, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CA JB CAUTIS JB'93

(591) Culori revendicate:albastru, alb

 (531) Clasificare Viena:241521; 260407;
260418; 270501; 270515; 270519;
290112;  

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

6 Construcţii metalice.
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12 Caroserii metalice pentru autovehicule,
piese de schimb pentru autovehicule. 
37 Servicii de construcţii-montaj industriale şi
civile, ateliere de reparaţii auto-moto. 
42 Proiectare în domeniul construcţiilor civile
şi industriale şi în domeniul construcţiilor
auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05517
(151) 08/08/2016
(732) S.C. S & M JUNIOR S.R.L., Str.

Caloian Judeţu nr. 8, bl. D19b, sc. 1,
ap. 2, sector 3, 31113, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

macho piciu

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270503; 290112;  

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05518
(151) 08/08/2016
(732) XYSTOURIS NIKOS, Aleea

Privighetorilor nr. 82-84, bl. C, ap. 1,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY, STR.HUEDIN NR.12,
BL.D20, SC.4, ET.2, AP.53,
SECTOR 4 BUCUREŞTI

(540)

TYRION FINE QUALITY DAIRY
PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:050502; 240901;
240903; 250113; 270501;  

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

29 Lapte; produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05519
(151) 08/08/2016
(732) S.C. CMA SECURITY TEAM

SRL-D, Str. Ulpia Traiana nr. 15, cam.
1, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

CMA SECURITY TEAM

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260207;

270501; 270502; 290101;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05520
(151) 08/08/2016
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

ROMANIA S.R.L., Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti, Platinum Business
Center, nr. 172-176, et. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Samsung EduPedia

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:090725; 260416;
260418; 261509; 270501; 290114;  

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

41 Servicii educaţionale; servicii
educaţionale prin aplicaţii software;
biblioteci educaţionale online; furnizarea de
conţinut educaţional online; informaţii
referitoare la educaţie; organizarea şi
susţinerea conferinţelor, seminariilor,
simpozioanelor, congreselor, competiţiilor
educaţionale şi de amuzament, expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale;
servicii educaţionale accesibile de pe
televizoare, tablete, telefoane sau alte
dispozitive informatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05546
(151) 09/08/2016
(732) S.C. OSSO CURIER S.R.L., Str.

Apusului nr. 48, bl. 47, sc. 3, et. 2,
ap. 51, camera 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI

(540)

DinuOriginal ALEGE ORIGINALUL
ROMÂNESC
(531) Clasificare Viena:010317; 260105;

270106; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05521
(151) 08/08/2016
(732) S.C. JIMAIO S.R.L. , Bd.

Independenţei nr. 15, Tr. 1, bl. B, et. 8,
ap. 30, jud. Iaşi, 700101, IAŞI
ROMANIA 

(540)

7AM COFFEE TO GO

(531) Clasificare Viena:010103; 240307;
260105; 260115; 260118; 270711;  

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

35 Servicii de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare, produse din tutun, băuturi
reci şi calde, în special din cafea, cacao,
ciocolată, ceai. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05523
(151) 08/08/2016
(732) S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L., Str.

Mihail Kogălniceanu nr. 46, judeţul
Alba, 515800, SEBEŞ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

ALPIN 57 LUX DELICIA

(531) Clasificare Viena:011517; 250703;
260407; 260413; 260416; 270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05524
(151) 08/08/2016
(732) FUNDATIA ANA ASLAN

INTERNATIONAL, P-ţa Mihail
Kogălniceanu, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 4,
ap. 17, sector 5, 050064, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

FUNDATIA ANA ASLAN                   
INTERNATIONAL

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lusturire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie;
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimen şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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8 Scule şi unelte de mână acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri; arm albe; aparate
de ras.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produle de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini descris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi

cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05525
(151) 08/08/2016
(732) GREEN LIGHT GRUP S.R.L., Str.

Cameliei nr. 28, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOOS LIFTING EFFICIENCY

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru,
alb

(531) Clasificare Viena:011515; 260207;
260409; 270501; 290114;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; raşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută;
îngrăsaşăminte; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea lipirea
metalelor; produse chimice pentru conservarea
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alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina
pentru motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice;
minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare.
9 Maşini de calcul; sonde de mână; aparate şi
maşini de sondaj; linii de sondaj.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
37 Foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz;
forarea fântânilor; construcţii; extragerea
minereurilor; instalarea, mentenanţa şi
repararea maşinilor; mentenanţa şi repararea
vehiculelor cu motor; construcţia şi
mentenanţa conductelor; reparaţii de pompe;
servicii de exploatare în cariere.
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 2016 05526
(151) 08/08/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Bd.

Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMEDY PLAY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05527
(151) 08/08/2016
(732) VOX TECHNOLOGY PARK

S.R.L., Calea Aradului nr. 8, et. 9,
j u d . T i m i ş ,  ,  T I M IŞO A R A
ROMANIA 

(540)

Vox Technology Park

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri

 (531) Clasificare Viena:070124; 270501;
290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; închirieri de
birouri; închirieri de spaţii pentru birouri;
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare);
investiţii imobiliare; servicii imobiliare;
gestiunea bunurilor imobiliare.
37 Construcţie de birouri; servicii de
dezvoltare imobiliara (construcţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05529
(151) 09/08/2016
(732) S.C. DCN EU RETAIL S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 16, pavilion P7,
Stand A33, Judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

DAR

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  

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

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţenie, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05530
(151) 09/08/2016
(732) S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L., Str.

Câmpulung nr. 35B, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

PUNK CRUNCHIES

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
galben

 (531) Clasificare Viena:020912; 050313;
270501; 270502; 270504; 270507;
270508; 270509; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
mustar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05528
(151) 08/08/2016
(732) WERK PROPERTY GROUP

S.R.L., Calea Aradului nr. 8, et. 9, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

WERK PROPERTY GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; închirieri de
birouri; închirieri de spaţii pentru birouri;
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare);
investiţii imobiliare.
37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii); construcţie de birouri.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 06.08.-
09.08.2016

40

(210) M 2016 05531
(151) 09/08/2016
(732) S.C. FLORINSTAL IMPEX S.R.L.,

Intr. Diacului nr. 6, sector 2, 020634,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FERMIERUL ISCUSIT

(531) Clasificare Viena:020115; 020125;
050702; 140910; 180108; 260114;
260116; 270501;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre),
cuplaje şi organe de trasmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre), unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, maşini automate
pentru vânzare.
8 Unelte şi scule acţionate manual (unelte
pentru agricultură, grădinărit şi peisagistică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05532
(151) 09/08/2016
(732) GROZEA CRISTIAN, Str. Prof.

Gheorghe Costaforu nr. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STROE CLAUDIA MIHAELA, Str.
Emanoil Porumbaru nr. 63-65, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) HERMANN EDWARD, Şos. Unirii
nr. 67, judeţul Hunedoara, , ORĂŞTIE
ROMANIA 

(732) LEARSCHI BOGDAN-ADRIAN,
Bd. Gheorghe Şincai nr. 9, bl. 3, sc. B,
ap. 23, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KINDERHUB

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

7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05533
(151) 09/08/2016
(732) GROZEA CRISTIAN, Str. Prof.

Gheorghe Costaforu nr. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STROE CLAUDIA MIHAELA,
Str. Emanoil Porumbaru nr. 63-65,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MANGO

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

7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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); materiale didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05534
(151) 09/08/2016
(732) POTRA GABRIEL-IONUT, Str.

Ioan Slavici nr. 11, bl. C12, sc. A, et.
1, ap. 3, judeţul Sălaj, , ZALĂU
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

La Vie en Rose. Artă cu esenţă florală

(591) Culori revendicate:roz corail-piersică,
verde olive, maro deschis, maro
închis, negru, crem

(531) Clasificare Viena:050501; 250119;
270501; 270504; 290115;  

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

31 Seminţe, plante şi flori naturale; bulbi de
flori; ghirlande din flori naturale; corsaje din
flori naturale; buchete din flori naturale şi
uscate; aranjamente din flori proaspete;
aranjamente din flori naturale; flori uscate
pentru decorare; coroniţe din flori uscate,
tăiate; decoraţiuni florale; plante uscate
pentru decoraţii.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online,

organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, informaţii comerciale; agenţii de
import-export; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru seminţe, plante şi flori
naturale, bulbi de flori, ghirlande din flori
naturale, corsaje din flori naturale, buchete din
flori naturale şi uscate, aranjamente din flori
proaspete, aranjamente din flori naturale, flori
uscate pentru decorare, coroniţe din flori
uscate, tăiate, decoraţiuni florale, plante uscate
pentru decoraţii permiţând clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod (cu
excepţia transportului) prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web.
38 Transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor; poştă electronică;
furnizarea accesului la bazele de date.
39 Transport, ambalare, depozitare şi livrare
pentru plante şi flori naturale, plante şi flori
uscate pentru decoraţii, flori tăiate, buchete din
flori naturale, aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, coroane din
flori naturale, corsaje din flori naturale,
buchete din flori naturale şi uscate, ghirlande
din flori naturale.
41 Organizarea şi coordonarea de evenimente
culturale şi artistice, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, târguri, spectacole; cursuri
şi instruire in materie de aranjamente florale.
44 Servicii oferite de florării; servicii de artă
florală; servicii de aranjare şi decorare a
buchetelor de flori; aranjamente florale;
compoziţii florale şi servicii de grădinărit,
peisagistică, închiriere de flori, plante,
aranjamente florale; amenajarea grădinilor;
servicii de îngrijire de plante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05535
(151) 09/08/2016
(732) MIHUT SILVIA-ROBERTA, Str.

Piatra Craiului nr. 45, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

Felicita gusto italiano

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
maro, negru

(531) Clasificare Viena:080308; 080309;
110305; 110310; 261301; 261325;
270503; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii

incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05547
(151) 09/08/2016
(732) BONTON CHALET S.R.L., Str.

Sorica FN U.a. 19/A, Judeţul
Prahova, , AZUGA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

LE CHALET APRES-SKI

(531) Clasificare Viena:030413; 030414;
030424; 260501; 261113; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de discotecă;
servicii de disk jockey; furnizarea servicilor
de amuzament; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
congreselor (instruire); organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; prezentarea reprezentaţiilor în
direct; cluburi de noapte; organizarea
balurilor; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament);
planificarea petrecerilor (distracţii);
furnizarea articolelor de recreere; producţia
de spectacole.

43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
cafenele; servicii de catering de alimente şi
băuturi; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05548
(151) 09/08/2016
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

SUNNY LINE

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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 esenjtiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05549
(151) 09/08/2016
(732) OBANCEA STEFAN CIPRIAN,

Str. Balaban nr. 22, Judeţul Braşov, ,
BRAN ROMANIA 

(740) ROMPROSPER SERVIMPEX
S.R.L., Sos. Mihai Bravu 294, bl. 6,
sc. B, ap. 63, sector 3 BUCURESTI

(540)

CB Casuta Bunicii Relaxare la Balaban

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

270501; 270508; 270522;  

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

20 Mobile, rame; produse din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, în legatură cu clasele 20, 42.
42 Creare şi administrare site-uri.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05550
(151) 09/08/2016
(732) S.C. EPOMARK TRADE S.R.L.,

Str. Gării nr. 1, judeţul Arad, 317145,
GURAHONŢ ROMANIA 

(540)

CARNNAVALLE

(531) Clasificare Viena:030106; 030116;
030124; 040521; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05552
(151) 09/08/2016
(732) FAJITAS-TEX-MEX S.R.L., Str.

Împăratul Traian nr. 223, bl. M32, sc.
1, ap. 10, jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT FAJITAS TEX MAX

(591) Culori revendicate:maro, galben,
verde, roşu, gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 020123;

020919; 050915; 050924; 090717;
110320; 270501; 270508; 290115;  

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05553
(151) 09/08/2016
(732) NEW TEAM PROTECT AG S.R.L.,

Sat Bascov Str. Lunca nr. 87, camera
1, jud. Argeş, , COMUNA BASCOV
ROMANIA 

(540)

NEW TEAM PROTECT AG

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;

260118; 270501; 290113;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05554
(151) 09/08/2016
(732) NICOLAU STEFAN, Şos. Colentina

nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 7, ap. 30,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(732) CRETU PAUL DORIN, Str. Drm.
Dealul Bistrii nr. 25A, ap. 7, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DUSA GEORGE-LUCIAN, Str.
Solovastru Nr. 140, jud. Mureş, ,
SAT SOLOVASTRU ROMANIA 

(732) CIOLOMIC BOGDAN-IOAN, Str.
Teleorman nr. 72, sc. 4, et. 4, ap. 40,
jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BAULIFT Lifting Accesories

(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena:260304; 270501;
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);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05555
(151) 09/08/2016
(732) S.C. GEOART PIT S.R.L., Str. Intr.

Abatorului nr. 8, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

GEOART

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

37 Servicii de tâmplărie; tâmplărie (reparaţii).
40 Tâmplărie (fabricare şi producţie la
comandă).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05540
(151) 09/08/2016
(732) S.C. ROBERT & ANDREI

BUSINESS S.R.L., Drumul Taberei
nr. 38, bl. OD4, sc. 4, et. 4, ap. 127,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Turbo Clean PROFESIONAL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
deschis, albastru închis, verde, roz,
alb

(531) Clasificare Viena:020115; 150701;
260106; 270501; 270508; 270511;
290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05541
(151) 09/08/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, Organize Sanayi
Bolgesi 11, , CAD. ESKISEHIR
TURCIA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ETI SOSBOM

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:011509; 020904;

270501; 270502; 270504; 290114;  

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

30 Biscuiţi, ciocolată, produse de patiserie,
biscuiţi crackers, napolitane, prăjituri, tarte,
deserturi, îngheţată, gheaţă comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05542
(151) 09/08/2016
(732) S.C. DAXI CLEANING S.R.L., str.

Poporului nr. 108, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

eco Confort

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
galben, albastru, bleu, mov

  
(531) Clasificare Viena:011501; 030719;

030724; 070108; 070124; 270501;
270508; 290115;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05538
(151) 09/08/2016
(732) FEDERATIA NATIONALA A

C R E S C A T O R I L O R  D E
PORUMBEI DIN ROMANIA, Str.
Făgăraş nr. 14, sector 1, 010898,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

(540)

COLUMBOFILUL ANULUI

(531) Clasificare Viena:011725; 030711;
030716; 030724; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05539
(151) 09/08/2016
(732) FEDERATIA NATIONALA A

C R E S C A T O R I L O R  D E
PORUMBEI DIN ROMANIA, Str.
Făgăraş nr. 14, sector 1, 010898,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

PORUMBELUL ANULUI

(531) Clasificare Viena:011725; 030711;
030716; 030724; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05536
(151) 09/08/2016
(732) COJOCARU DANIEL DUMITRU,

Str. Agricultorului nr. 21A, Judeţul Olt,
, SLATINA ROMANIA 

(540)

BEST TAXI

(531) Clasificare Viena:250704; 260409;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05537
(151) 09/08/2016
(732) FEDERATIA NATIONALA A

C R E S C A T O R I L O R  D E
PORUMBEI DIN ROMANIA, Str.
Făgăraş nr. 14, sector 1, 010898,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

CRESCĂTORUL ANULUI

(531) Clasificare Viena:011725; 030711;
030716; 030724; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05551
(151) 09/08/2016
(732) MAGNET ALINA, Cetăţean din

REPUBLICA MOLDOVA, Str. Vasile
Alecsandri nr. 20, CHIŞINĂU,
MD-2009, ,  ROMANIA 

(540)

BROW BAR & MORE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270514; 290112;  

511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare şi
preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
44 Servicii de igienă şi îngrijirea frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05225
(151) 16/03/2011
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG,

Stadastraße 2-18, D-61118, BAD
VILBEL GERMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALIUD

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor; mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜




