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Cereri Mărci publicate în 23/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07709 16/11/2018 ALEXANDRA CORINA JIVAN GDPRO

2 M 2018 07710 16/11/2018 LAW FIRM EXTENSION SRL eLAW software for lawyers

3 M 2018 07711 16/11/2018 LAW FIRM EXTENSION SRL EASYLAW

4 M 2018 07712 16/11/2018 SC IMPRIMA SRL PRODUS CU PROVENIENȚĂ
CERTIFICATĂ PARCUL
NATURAL COMANA

5 M 2018 07713 16/11/2018 S.C. AIRSOFT CS S.R.L. AIRSOFT CS

6 M 2018 07714 16/11/2018 S.C. BE OUR GUEST S.R.L. Be Our Guest

7 M 2018 07715 16/11/2018 S.C. GOODMILLS ROMANIA
S.R.L.

TITAN

8 M 2018 07717 16/11/2018 MIHĂIŢĂ PREDA Easy IC

9 M 2018 07719 16/11/2018 MSG FACTORY SRL KLARMEDIA

10 M 2018 07720 16/11/2018 AMROU AL RHANI TALLAJ Jarrett

11 M 2018 07721 16/11/2018 FICOSOTA OOD MILDE- Puțin spus...perfectă!

12 M 2018 07722 16/11/2018 SAMER TN S.R.L EIBANNA GLASS

13 M 2018 07723 16/11/2018 SAMER TN S.R.L MAGHSOUD PORCELAIN

14 M 2018 07724 16/11/2018 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.
k.

Salatini SNAXY PEANUT
CREAM

15 M 2018 07725 16/11/2018 SGC GUARD ALARM S.R.L. SGC GUARD ALARM

16 M 2018 07726 16/11/2018 SC BIO EDENLINE SRL BIO EDENLINE

17 M 2018 07727 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

AGROTV LA ZI ÎN
AGRICULTURĂ

18 M 2018 07728 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

LOOKMEDICA SĂ NE VEDEM
SĂNĂTOŞI

19 M 2018 07729 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

LOOKPLUS UN PLUS DE
PASIUNE

20 M 2018 07730 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

LOOKSPORT AICI ESTE
FOTBALUL

21 M 2018 07731 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L. BUSINESS

22 M 2018 07732 16/11/2018 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

CLEVERMEDIA NETWORK

23 M 2018 07733 16/11/2018 ALIN-IONUŢ DASCALESCU CMD PROFESSIONAL

PROFIT.ro THE HOME OF
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 07734 16/11/2018 SEBASTIAN GABRIEL ANTAL PROFFIT.RO

25 M 2018 07735 16/11/2018 SC MANNING SRL MANNING GLOBAL Quality
flexible Project Solutions

26 M 2018 07736 16/11/2018 DAN-ILIE DOBRIDOREANU ink victims tattoo

27 M 2018 07737 17/11/2018 SC TOP STAR COMPANY SRL SANNAT

28 M 2018 07738 18/11/2018 S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ
S.R.L.

MUSTANG
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(210) M 2018 07709
(151) 16/11/2018
(732) ALEXANDRA CORINA JIVAN,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
55, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300350, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
GDPRO

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

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

───────

(210) M 2018 07710
(151) 16/11/2018
(732) LAW FIRM EXTENSION SRL,

BDUL. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 5, CAMERA 1, BL. DUPLEX,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eLAW software for lawyers

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
29.01.12

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

clase:
9. Software de aplicații de calculator,
aplicații software pentru calculatoare, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control
al documentelor, platforme software de
management colaborativ, software de
management de conținut, software pentru

sisteme informatice de management (MIS),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM), software de prelucrare a
datelor, software de calculator (programe),
aplicații software descărcabile, software pentru
comprimarea datelor, software pentru gestiunea
documentelor, platforme de software de
calculator, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru dezvoltare de aplicații,
42. Închirierea de software, programare de
software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
întreținere de software, actualizarea software-
ului, creare de software, proiectare de software,
dezvoltare de software, instalarea de software,
dezvoltare și testare de software, întreținere,
reparații și actualizare de software, închiriere
de software pentru baze de date electronice,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, actualizare de software de
calculator pentru terți, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator.
45. Servicii juridice, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), acordare
de licențe pentru programe de calculator (servicii
juridice), acordare de licențe (servicii juridice) în
cadrul publicării de software.

───────
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(210) M 2018 07711
(151) 16/11/2018
(732) LAW FIRM EXTENSION SRL,

BDUL. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 5, CAMERA 1, BL. DUPLEX,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EASYLAW

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

clase:
9. Software de aplicații de calculator,
aplicații software pentru calculatoare, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control
al documentelor, platforme software de
management colaborativ, software de
management de conținut, software pentru
sisteme informatice de management (MIS),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM), software de prelucrare a
datelor, software de calculator (programe),
aplicații software descărcabile, software pentru
comprimarea datelor, software pentru gestiunea
documentelor, platforme de software de
calculator, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru dezvoltare de aplicații.
42. Închirierea de software, programare de
software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
întreținere de software, actualizarea software-
ului, creare de software, proiectare de software,
dezvoltare de software, instalarea de software,
dezvoltare și testare de software, întreținere,
reparații și actualizare de software, închiriere
de software pentru baze de date electronice,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software pentru

importarea și gestionarea datelor, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, actualizare de software de
calculator pentru terți, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator.
45. Servicii juridice, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), acordare
de licențe pentru programe de calculator (servicii
juridice), acordare de licențe (servicii juridice) în
cadrul publicării de software.

───────

(210) M 2018 07712
(151) 16/11/2018
(732) SC IMPRIMA SRL, STR. PANAIT

CERNA NR. 8, BL. M58, SC. 1, ET.
5, AP. 16, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRODUS CU PROVENIENȚĂ
CERTIFICATĂ PARCUL

NATURAL COMANA

(531) Clasificare Viena: 01.01.03; 01.01.10;
05.03.02; 05.05.20; 05.05.21; 24.13.01;
24.13.22; 24.13.24; 26.11.02; 26.11.13;
26.01.12; 26.01.15; 26.01.21

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
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proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2018 07713
(151) 16/11/2018
(732) S.C. AIRSOFT CS S.R.L., STR.

ABATORULUI NR. 9, JUD. ILFOV,
GLINA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AIRSOFT CS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18; 24.17.25; 26.01.01;
27.05.24; 26.11.07; 26.11.08

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

clase:
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07714
(151) 16/11/2018
(732) S.C. BE OUR GUEST S.R.L., STR.

ORIZONTULUI NR. 1, BL. R10,
ET. 6, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Be Our Guest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 01.15.05; 01.15.11; 11.03.14;
11.03.18; 27.03.15; 24.15.21

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro, mov

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07715
(151) 16/11/2018
(732) S.C. GOODMILLS ROMANIA

S.R.L. , STR. CERNICA NR. 119,
JUDEȚUL ILFOV
, PANTELIMON, 77145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

TITAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
25.01.19; 29.01.13

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

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale,
cuscus, pesmet, gris, malai.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor şi prezentarea
făinei şi preparatelor făcute din cereale,
pâinei, cuscus, pesmetului, mălaiului, grişului
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 07717
(151) 16/11/2018
(732) MIHĂIŢĂ PREDA, STR. CAMELIEI

NR. 19B, BL. 135, SC. A, ET. 4, AP.
18, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Easy IC

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.04.16; 16.01.04

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/11/2018-18/11/2018

(210) M 2018 07719
(151) 16/11/2018
(732) MSG FACTORY SRL, CALEA

PLEVNEI NR. 53, ET. 6,
CAMERELE 4E11-4E17, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KLARMEDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:bleu, bleumarin,
negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07720
(151) 16/11/2018
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ, STR.

EMIL GARLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, ET. 2, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Jarrett

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
9. Instrumente electronice, respectiv
acumulatoare electrice, acumulatoare solare.
35. Servicii de import-export. Regruparea în
avantajul terților a produselor: acumulatoare
electrice, acumulatoare solare (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod.

───────

(210) M 2018 07721
(151) 16/11/2018
(732) FICOSOTA OOD, BLVD. 48

BG-9700 SCHUMEN BULGARIA,
MADARA, BULGARIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MILDE- Puțin spus...perfectă!

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

5. Scutece igienice pentru copii (scutece din
hârtie).
16. Hârtie, hârtie pentru toaletă, hârtie igienică,
hârtie pentru uz domestic, servețele pentru copii
din hârtie și celuloză de unică folosință, servețele
din hârtie, prosoape din hârtie pentru față, bavete
din hârtie, batiste din hârtie, servețele de hârtie
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pentru îndepărtarea machiajului, servețele de
toaletă, role din hârtie pentru bucatarie.

───────

(210) M 2018 07722
(151) 16/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L, COMUNA

AFUMATI, STR. LINIA DE
CENTURA NR. 17, SPATIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, JUDEȚUL ILFOV, SAT
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

EIBANNA GLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.13; 27.05.24; 11.03.02;
26.04.16; 26.04.18

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan și
faianță.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terților
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,

prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 07723
(151) 16/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L, COMUNA

AFUMATI, STR. LINIA DE
CENTURA NR. 17, SPATIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, JUDEȚUL ILFOV, SAT
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAGHSOUD PORCELAIN

(531) Clasificare Viena: 01.03.08; 01.03.12;
01.03.18; 01.05.01; 04.03.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site+urilor web,
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prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 07724
(151) 16/11/2018
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

UL. LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Salatini SNAXY
PEANUT CREAM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2627C), galben (Pantone 137C), roşu

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

30. Cafea , ceai, cacao, zahar, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine , produse de patiserie şi
cofetarie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, otet,
sosuri ( condimente ), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administratie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07725
(151) 16/11/2018
(732) SGC GUARD ALARM S.R.L., STR.

HOREA NR. 66, AP. 9, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

SGC GUARD ALARM

(531) Clasificare Viena: 24.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 01.05.02; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 07726
(151) 16/11/2018
(732) SC BIO EDENLINE SRL, ŞOS.

PĂCURARI NR. 25, BL. 539, SC.
A, AP. 1, PARTER, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BIO EDENLINE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare (dietetice)
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 07727
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

AGROTV LA ZI ÎN
AGRICULTURĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.03.01

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,

distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa.)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07728
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LOOKMEDICA SĂ NE
VEDEM SĂNĂTOŞI

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07729
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LOOKPLUS UN
PLUS DE PASIUNE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
29.01.12; 26.03.01
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(591) Culori revendicate:negru, galben-
portocaliu

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa.)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.)
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa.)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa.)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale

şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.)

───────

(210) M 2018 07730
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LOOKSPORT AICI
ESTE FOTBALUL

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.03.01;
29.01.12; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.), Telecomunicaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07731
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

HOME OF BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
29.01.12; 26.03.01

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

PROFIT.ro THE
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă alfabetica de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07732
(151) 16/11/2018
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CLEVERMEDIA NETWORK

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.03.01;
27.05.17

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, Mmateriale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07733
(151) 16/11/2018
(732) ALIN-IONUŢ DASCALESCU, STR.

BRANARULUI NR. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CMD PROFESSIONAL

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

2. Lacuri, vopsele, firnisuri, coloranţi.
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 07734
(151) 16/11/2018
(732) SEBASTIAN GABRIEL ANTAL,

STR. DECEBAL NR. 9, JUDEŢUL
BIHOR, SALONTA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PROFFIT.RO

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 27.05.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1F75BB), negru (HEX #000000)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
conducerea şi administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2018 07735
(151) 16/11/2018
(732) SC MANNING SRL, BD. REGELE

CAROL I NR. 25, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MANNING GLOBAL Quality
flexible Project Solutions

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 07736
(151) 16/11/2018
(732) DAN-ILIE DOBRIDOREANU, STR.

CONSTANTIN IOTZU NR. 8, BL.
149D, SC. 1, AP. 3, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200595, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ink victims tattoo

(531) Clasificare Viena: 21.03.21; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
25. Hanorace, tricouri imprimate, tricouri,
îmbrăcăminte.
44. Servicii de tatuare, saloane de tatuaj.

───────

(210) M 2018 07737
(151) 17/11/2018
(732) SC TOP STAR COMPANY SRL,

ALEEA MUSATINI NR. 21, BL. H17,
SC. D, ET. 4, AP. 17, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
SANNAT

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

39. Ambalarea produselor alimentare.
───────

(210) M 2018 07738
(151) 18/11/2018
(732) S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ

S.R.L., ALEEA EMANUIL GOJDU
NR. 9, AP. 7, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410066, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MUSTANG

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────


