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Cereri Mărci publicate în 13/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09392 06/01/2021 FLORIN-GABRIEL MIU

SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU

STOP PREȚURI MICI GĂSIȚI
AICI! ECONOMAT

2 M 2020 09410 06/01/2021 FOX MAG RO FOX MAG 24

3 M 2021 00013 06/01/2021 ANA-MARIA CHIȚU La Măriuca Produse românești

4 M 2021 00038 06/01/2021 BOGDAN-IULIAN SMÂDU MAGNETO

5 M 2021 00039 06/01/2021 NICOLAUS COM SRL ARTBETON STAȚIE BETOANE
SIBIU PRODUS CALITATIV
ROMANESC

6 M 2021 00040 06/01/2021 S.C. WESTHOUSE GROUP
S.R.L.

OVIDIU RESIDENCE

7 M 2021 00041 06/01/2021 IT CODING SOLUTIONS SRL-D 2Smart House

8 M 2021 00042 06/01/2021 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED WHITE

9 M 2021 00043 06/01/2021 JAPAN TOBACCO INC. CASTER BLACK

10 M 2021 00044 06/01/2021 JAPAN TOBACCO INC. WINCHESTER AMERICAN
BLEND

11 M 2021 00045 06/01/2021 FUNERARE IBO SRL HELENKE

12 M 2021 00046 06/01/2021 VASILE ARCANU GIURGIUVEANUL cotidian
independent

13 M 2021 00047 06/01/2021 BRANDPAPER COMPANY SRL Silio

14 M 2021 00048 06/01/2021 ROLSAM SECURITY S.R.L. RS ROLSAM SECURITY

15 M 2021 00049 06/01/2021 SEBASTIAN PINTILIE DESIGNING HAPPINESS

16 M 2021 00050 06/01/2021 POP INDUSTRY PCONTAINER

17 M 2021 00051 06/01/2021 ALEXANDRA-FLORENTINA
LIPAI

BEBEDOCK

18 M 2021 00052 06/01/2021 SC ROMSTAL IMPEX SRL DEZIT

19 M 2021 00053 06/01/2021 FLORIN - AURELIAN
BURCULESCU

TARA MEA PRODUS IN
ROMANIA BIO

20 M 2021 00054 06/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA One day check-up. Exclusive
Dental Experience.

21 M 2021 00055 06/01/2021 BURCULESCU FLORIN
AURELIAN

TARA MEA Din România, pentru
România BIO

22 M 2021 00056 06/01/2021 REMEDICA IP LIMITED POST-MENO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00057 06/01/2021 DINU BOGDAN SAIFCAR AUTOMOTIVE Great

From The Beginning

24 M 2021 00058 06/01/2021 MIRCEA SIMIONESCU-
SIMICEL

CAMPIONATUL NATIONAL
DE SKANDENBERG-
ARMWRESTLING

25 M 2021 00059 06/01/2021 TIBERIU-ALEXANDRU-
NICOLAE MIHAI
IONUȚ BOULEAN
SIMON-MARIUS NEGURĂ

JOQ

26 M 2021 00060 06/01/2021 SC CRAMELE BOLGIU SRL PELIN SPRITZ
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(210) M 2020 09392
(151) 06/01/2021
(732) FLORIN-GABRIEL MIU, STR.

ÎNCLINATĂ NR. 93, SECTOR
5,, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU, ȘOS. ALEXANDRIEI
NR. 312G, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

STOP PREȚURI MICI
GĂSIȚI AICI! ECONOMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 03.04.18;
18.07.20; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, alb, roz, verde, maro

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09410
(151) 06/01/2021
(732) FOX MAG RO, STR. MIHAI

BRAVU, JUDEŢ ILFOV, AFUMATI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

FOX MAG 24

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

7. Echipament (aparate) pentru măturare,
curățare și spălare, aparate de tuns iarba
pentru grădină, aparate de tuns vite (mașini),
aparate electrice de tuns iarba, alternatoare,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
dinamuri pentru biciclete, dinamuri, generatoare,
generatoare acționate cu energie solară,
generatoare c.c., generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare de înaltă
tensiune, motoare pentru generarea de
electricitate, perii de cărbune (electricitate), perii
de cărbune pentru alternatoare, perii de cărbune
pentru dinamuri, perii de dinam, statoare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
perii sub formă de componente ale dinamurilor,
perii de generatoare de curent continuu, stații
cu generator electric, statoare (componente de
mașini), turbine eoliene, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru la înălțime, platforme
hidraulice autopropulsate, troliuri cu acționare
electrică, trolii, vinciuri, vinciuri acționate electric,
vinciuri cu dispozitive de blocare, compresoare
(maşini), compresoare de aer, compresoare
de aer pentru vehicule, compresoare electrice,
compresoare frigorifice pentru instalațiile de
răcit, compresoare frigorifice pentru instalațiile
de încălzit, compresoare pentru frigidere,
compresoare pentru mașini de dezumidificare,
compresoare pentru mașini, compresoare
pentru mașini de spălat rufe, pompe (maşini),
pompe de apă, pompe de alimentare, pompe
de aerare pentru iazuri, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare, pompe de
aerare pentru acvarii, pompe de aer, pompe
de aer comprimat, pompe de apă acționate
cu motor, pompe de apă centrifuge pentru uz
casnic, pompe de apă folosite la motoare, pompe
de apă pentru aerarea bazinelor cu apă, pompe
de apă pentru aerisirea acvariilor, pompe de
apă pentru băi, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru dușuri, pompe de apă
pentru piscine, pompe de apă pentru unități de
filtrare a apei, pompe de apă pentru utilizare în
acvarii, pompe de apă pentru utilizare în iazuri
de grădină, pompe de apă pentru utilizare în
terarii, pompe de circulație, pompe de gresare
(lubrifiere), pompe de presiune, pompe de înaltă
presiune, pompe electrice, pompe electrice de
apă, pompe electrice de apă pentru piscine,
pompe electrice pentru iazuri, pompe electrice
pentru piscine, pompe electrice submersibile,
pompe pentru acvarii, pompe pentru aerosoli,
pompe pentru aerisirea acvariilor de interior,
pompe pentru beton, pompe submersibile,
suflante de aer, suflante industriale, valve de
control pentru pompe, burghie pentru bormașină,
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mașini de cosit (electrice), mașini de cosit (care
funcționează cu combustibil), mașini de săpat,
mașini vibratoare, fiare de călcat, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.
8. Cuțite de lucru, bastoane și tonfe (pentru
polițiști), baionete (săbii), baionete, arme de
mână purtate lateral altele decât armele de
foc, harpoane pentru pescuit, lame (unelte de
mână), săbii, săbii japoneze, săbii-baston, truse
de cuțite, teci de sabie, săbii (spade), spade,
dispozitiv de spart geamuri, rangă halligan,
instrumente (unelte) manuale de urgență și
salvare, scule de tăiere de urgență (unelte de
mână), scule pentru tăiat centuri de siguranță
(unelete de mână), scule pentru deschiderea
ușilor în situații de urgență (unelte de mână),
topoare de pompier (unelte de mână), scule
pentru spart geamuri (unelte de mână), scule
pentru pulverizare în situații de urgență (unelte
de mână), scule multifuncționale pentru situații
de urgență (unelte de mână), berbeci (unelte
de mână), ciocane de urgenţă, instrumente
de deschidere forțată (instrumente de mână),
aparate pentru aranjarea părului (ustensile
manuale), accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ace pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, cuțite de potcovărie, cuțite
pentru de avurat, dispozitive electronice utilizate
pentru exfolierea pielii, dispozitive electrice
de curbat gene, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece, foarfece de
uz personal (electrice și neelectrice), foarfece
pentru cuticule, foarfeci (ustensile de mână),
foarfeci (unelte acționate manual), instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini de
tuns (manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat , ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr, pensete, ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete, separatoare de
gene, suporturi pentru foarfece, instrumente
manuale de tuns, unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică acţionate
manual, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, suporturi pentru scule,
unelte de mână, acționate manual, rezervor de
ulei pentru lubrefierea utilajelor (instrumente),
răngi de scos cuie (unelte manuale), scule de

mână pentru perforare, acționate manual, scule,
acționate manual, mașini de tăiat și fațetat,
menghine cu unghi (scule de mână), menghine
(unelte manuale), pompe de mână, lopeți pentru
zăpadă, macete, foarfece de fire, foarfece de
hârtie, genți profesionale cu scule, fiare (unelte
neelectrice), fiare de călcat, non-electrice,
cuțite, cuțite pentru bricolaj, amestecătoare
(unelte manuale), amestecătoare de ciment
acționate manual, aparate de sudură non-
electrice, aparate pentru compostat bilete,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, cricuri de mână, cricuri tip
crocodil pentru vehicule (acționate manual),
platforme elevatoare, acționate manual, pentru
motociclete, suporturi pentru cricuri de mână,
cricuri manuale (unelte manuale), aparate de
ras, aparate de tuns animale, agrafe de păr
pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii,
aparate de tuns părul, non-electrice, aparate
electrice de tuns barba, aparate electrice de
tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, aparate neelectrice
de tuns barba, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, mașini de tuns (unelte acționate
manual), lame de ras, aparate pentru tuns
si aranjat barba și mustața, aparate pentru
tăierea părului din nas, mașini de tuns barba,
foarfece de tuns, foarfeci de tuns, mașini de
tuns electrice, mașini de tuns electrice de uz
personal (acționate manual), mașini de tuns
părul acționate manual, mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, mașini electrice de tuns,
pensete pentru îndepărtarea părului, pieptene
pentru contur barbă, instrumente pentru igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale.
9. Aerometre, adaptoare USB, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare stereo pentru automobile, alarme
de gaze, alarme de siguranță, alarme
electrice, amplificatoare digitale, aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
electronice audio, aparate fotografice, aparate
foto digitale compacte, aparate interfon, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile
de telecomunicații, aparate optice de emisie-
recepție, aparate pentru înregistrări audio-video,
aparate pentru informații meteorologice, aparate
pentru măsurarea umidității, aparate pentru
măsurarea volumului, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate pentru măsurarea
distanțelor, aparate pentru numărarea banilor,
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aparate pentru telemetrie, aparate și instrumente
multimedia, aparate și instrumente pentru
cântărire, aparate și instrumente radio, aparate
și instrumente topografice, aparate stereo,
aparate tv, aparate video, aparate video
interactive, aparatură (inele) de calibrare,
aparatură de amplificare video, aparatură audio,
aparatură de vedere pe timp de noapte,
aparatură de transmisie prin satelit, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal pentru
stații fixe, aparatură de codificare, aparatură
pentru videoconferințe, aparate și instrumente
pentru astronomie, aviziere electronice, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, balast
pentru becuri cu halogen, balast pentru
dispozitive de iluminat, balast pentru becuri
fluorescente, balast pentru lămpi cu descărcare
în gaz, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, balize de securitate luminoase,
balize luminoase, balize radio, bărci de salvare,
baterii, baterii externe, baterii cu litiu, baterii
cu celule uscate, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, baterii de ioni de litiu,
baterii cu nichel-cadmiu, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii destinate utilizării
la dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
electrice reîncărcabile, baterii solare, baterii
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane,
baterii pentru lanterne de buzunar, baterii pentru
articole electronice pentru fumători, baterii
pentru automobile, baze de andocare pentru
mp3 playere, benzi de calculator, benzi video,
benzi muzicale, benzi reflectorizante pentru
purtat, benzi termosensibile pentru indicarea
temperaturii, binocluri (optică), binocluri pentru
vânătoare, biocipuri, bobine electrice, boxe
audio, boxe de monitor, boxe de calculator,
boxe stereo, boxe pentru conferințe video,
brățări inteligente, busole, cablaj electric,
cablu coaxial, cabluri audio, cabluri coaxiale,
cabluri de curent, cabluri de microfon, cabluri
electrice, cabluri optice, cabluri ethernet, cabluri
electronice, cabluri pentru boxe, cabluri pentru
baterii, cabluri pentru antene, cabluri scart,
cabluri prelungitoare, cabluri USB, cabluri video,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
USB luminoase, calculatoare, calculatoare
electronice de birou, calculatoare electronice,
camere cu infraroșu, camere de 360º, camere
de bord, camere de filmat, camere de cască,
camere de monitorizare în rețea, camere
de termoviziune, camere video 360º, camere
retrovizoare pentru vehicule, camere video de
bord, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video de securitate,
camere video pentru conferință, camere video

pentru vânătoare, camere video pentru telefoane
inteligente, camere web, camere video portabile,
cântar de buzunar, căni gradate pentru măsurat,
cântare de baie, cântare de baie digitale,
cântare de bucătărie, cântare de birou pentru
scrisori, cântare electrice, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare electronice pentru
uz personal, cântare pentru bebeluși, cântare
gradate de sticlă, carduri cu cip electronic,
carduri cu memorie read only (rom), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie flash preînregistrate, carduri de
memorie pentru aparate foto, carduri de memorie
USB, carduri ethernet, carduri pentru pc,
carduri ram (memorie cu acces aleatoriu),
cartele cu microcip, cartele cu cip (carduri cu
circuite integrate), cartele sim, cărți electronice,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe pentru jocuri de calculator (software),
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, căști pentru comunicare,
căști audio, casetofoane, căști auriculare, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști audio
prin conducție osoasă, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
comunicații, căști de protecție, casti fara fir,
căști in-ear, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști de realitate virtuală adaptate pentru
folosire la jocuri video, căști pentru muzică,
casti pentru schi, căști pentru skateboard, căști
pentru sport, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
celule fotovoltaice, centrală telefonică automată,
centuri de salvare, cizme de protecție împotriva
focului, cizme (încălțăminte de protecție),
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, componente și
piese de calculator, conectori tip jack, console
pentru căști, console de mixaj audio, conexiuni
electrice, conuri de trafic, convertoare de
curent, cutii pentru căști, decodoare, detectoare
de tensiune, detectoare de metale și lemn,
detectoare de laser, detectoare radar, detectori
de mișcare, difuzoare, difuzoare audio de
uz casnic, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare
personale, diode electrice, dispozitive de
alarmă, dispozitive de alimentare pentru
garduri electrice, dispozitive de avertizare
(altele decât pentru vehicule), dispozitive de
automatizare pentru locuințe, dispozitive de
detectare, dispozitive de măsurare, drivere
pentru dispozitive, dvd playere, dvd-uri,
echipamente de protecție și siguranță, ecrane,
ecrane de televizor, ecrane de computer,
ecrane LCD de dimensiuni mari, emițătoare,
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fibră optică, filme video, filtre pentru măști
respiratorii (non-medical), filtre pentru măști
respiratorii, firmware, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru tablete,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse pentru
tastaturi de calculator, imprimante, încălțăminte
de protecție, incarcatoare, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru
acasă, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare USB
pentru țigările electronice, încuietori de uși
electronice, încuietori de uși cu amprentă,
încuietori electrice, încuietori inteligente pentru
uși, încuietori inteligente, încuietori fără fir,
indicatoare de viteză pentru vehicule, indicatoare
de viteză, indicatoare digitale, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, indicatoare
luminoase, indicatoare rutiere, luminoase sau
mecanice, insigne magnetice, instalații pentru
difuzoare, instalații de alarmă, instrumente de
control al temperaturii (termostate), instrumente
de măsurare, instrumente de monitorizare,
instrumente de măsurare a înălțimii,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea electricității,
instrumente pentru măsurarea nivelului
lichidelor, instrumente pentru măsurarea
vitezei, instrumente pentru măsurarea greutății,
instrumente pentru măsurarea gravitației,
întrerupătoare, interfoane, joystick-uri pentru
calculator, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, joncțiuni de cablu pentru
cabluri electrice, joncțiuni de cablu (electrice),
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), jocuri video pe discuri (software de
calculator), jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, programe pentru jocuri
pe computer, joje, lacăte electronice, lămpi de
avertizare avarie, lasere, laptopuri, lunete, lupe
(optică), lunete pentru puști, lunete telescopice
pentru arme de foc, magneti, mănuși de
latex de unică folosință pentru laborator,

mănuși de plastic de unică folosință pentru
laborator, mănuși rezistente la foc, măști de
gaze, măști de sudură, măști de oxigen,
nu de uz medical, măști de protecție, măști
de protecție împotriva prafului, măști pentru
respirație, măști pentru scafandri, memorie
flash, memorii USB, memorii externe pentru
telefoane celulare, microfoane, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane binaurale,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
micrometre, microscoape, mixere audio, mixere
video, mixere de sunet, modemuri, modulatoare,
module solare, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, mouse-uri
scaner, mouse-uri pentru computer, mouse-uri
(informatică), motoare cu lumini LED, motoare
de baze de date, mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, mp3-playere,
mufe pentru microfon, mufe pentru cabluri
electrice, nivele cu bulă de aer, nivele cu plumb,
nivelmetre (instrumente pentru determinarea
orizontalității), obiective (optică), ochelari 3D,
ochelari, ochelari antipraf, ochelari antiorbire,
ochelari 3D pentru televizor, ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari cu cameră video,
ochelari de citit, ochelari de înot, ochelari de
mărire, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru protejarea ochilor,
ochelari de soare, ochelari de sport, ochelari
de sudură, ochelari de vedere, ochelari de
vedere pentru copii, ochelari pentru scafandri,
ochelari pentru motocicliști, ochelari pentru
mărit, ochelari pentru machiaj, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru scufundare liberă,
oglinzi de semnalizare, oglinzi (optică), pahare
gradate pentru măsurare, panouri de afişaj
cu LEDuri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de alarmă, panouri de comandă (electrice),
panouri digitale, panouri LCD, panouri luminoase
electrice, panouri luminoase de afișaj stradal,
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, panouri solare,
panouri publicitare (mecanice), panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri tft-LCD (tranzistor cu peliculă subțire-
ecran cu cristale lichide), panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
parcometre, plăci de rețea, plăci de memorie,
playere MP4, prize cu telecomandă, prize
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de alimentare cu energie electrică, prize de
extensie pentru telefoane, prize de telefon,
prize duble pentru căști, prize electrice,
prize de relee, prize pentru antene, prize
pentru telefon, procesoare video, programe de
calculator, programe de jocuri video, proiectoare,
proiectoare audio, aparate de proiecție,
proiectoare LCD, măşti pentru protecția capului,
măşti pentru protecția ochilor, radiocasetofoane,
aparate radar, radiouri, radiouri alimentate
cu energie solară, radiotelefoane, rame foto
digitale, rame de ochelari, rame pentru prize
electrice, receptoare audio, receptoare de satelit,
receptoare video, redresoare, regulatoare
de presiune, relee electrice, rigle gradate,
roboți pentru supraveghere de securitate,
roboți de învățământ, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, roboți telefonici, roboți
pentru teleprezență, routere USB fără fir, roți
de măsurare, routere wireless, rulete, rulete
de măsurat, rutere de rețea, rutere pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru rețea de arie largă (WAN),
scanere 3D, senzori, senzori de mișcare,
senzori de măsurare, senzori de incendiu,
senzori de fum, senzori de distanță, senzori
de nivel, senzori de poluare, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, senzori
de lumină, senzori de temperatură, senzori de
testare, senzori de umiditate, sirene, sisteme
de alarmă, sisteme audio-vizuale, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de difuzoare,
sisteme de supraveghere video, sisteme home
cinema, sonerii electrice, stații de radio portative,
stații meteo digitale, stații meteo fără fir,
stații de control de la distanță (electrice sau
electronice), stickuri de memorie, surse de
alimentare electronice, surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare (baterii),
suporturi pentru telefoane mobile, switch-uri
pentru rețele de calculatoare, tablete, tahometre,
tastaturi, tastaturi de calculatoare, tastaturi
de calculator, tastaturi fara fir, telecomenzi,
telecomenzi cu infraroșu, telecomenzi fără
fir pentru dispozitive electronice portabile
și calculatoare, telecomenzi multifuncționale,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
machetelor de vehicule, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, telefoane, telefoane celulare,
telefoane cu internet, telefoane cu bandă triplă,
telefoane de conferință, telefoane de mașină,
telefoane digitale, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telemetre, telemetre cu laser,
telefoane voip, telefoane prin satelit, televizoare,

televizoare cu plasmă, televizoare digitale,
televizoare cu diode electroluminescente (LED),
televizoare cu diode organice emițătoare
de lumină (OLED-uri), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (LCD), tensiometre,
termometre, termometre, altele decât cele de uz
medical, termometre cu infraroșu, termometre cu
infraroșu, altele decât de uz medical, termometre
de uz casnic, termometre digitale, altele decât
cele pentru uz medical, termometre tehnice,
termostate de cameră, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate digitale
pentru control climatic, termostate electrice,
transmițătoare de semnale, transmițătoare fm,
transmițătoare portabile, transmițătoare sateliți,
transmițătoare video, tranzistori, tuner stereo,
vacuummetre, ventilatoare active de răcire
pentru componente electronice, videotelefoane,
videoproiectoare, ventilatoare de răcire pentru
componente electrice, ventilatoare de răcire
pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centrale de procesare (CPU), veste antiglonț,
vitezometre, voltmetre.
11. Aeroterme, ansambluri de iluminat cu
LEDuri pentru firme luminoase, aparate
acționate electric pentru încălzirea apei, aparate
combinate cu raze ultraviolete și de iluminare,
aparate automatice pentru distribuirea apei,
aparate combinate de încălzire și aer condiționat,
aparate cu aer cald, aparate cu apă caldă,
aparate cu ioni accelerați (pentru tratarea
aerului), aparate cu vapori pentru tapete,
aparate cu vid pentru încălzire cu aburi,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de
aerare, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat portabile, aparate
de aer condiționat pentru încăperi, aparate
de cafea, aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire, aparate de dezinfectare,
aparate de duș, aparate de făcut ceai, aparate
de făcut gheață, aparate de făcut floricele de
porumb, aparate de făcut prăjitură din orez
zdrobit, electrice, de uz casnic, aparate de
făcut înghețată, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de filtrare a aerului, aparate de
gătit cu abur, aparate de iluminat, aparate de
încălzire cu gaz, aparate de refrigerare, aparate
de răcire electrice, aparate de răcire cu gaz,
aparate de saună, aparate de saună facială,
aparate de uscare, aparate de uscat cu aer,
aparate de uscat haine (uscare la cald), aparate
de ventilare, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate electrice de făcut ceai, aparate
electrice de făcut iaurt, aparate electrice de
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gătit, aparate electrice de încălzire, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice
pentru duș, aparate folosite la evaporare,
aparate frigorifice, aparate generatoare de abur,
aparate mobile de aer condiționat, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
răcire, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate pentru recuperarea căldurii de aer,
aparate pentru purificarea apei, de uz casnic,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
umidificarea aerului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate și instalații de iluminat,
aplice de perete, aplice (corpuri electrice de
iluminat), aparate și instalații sanitare, aparate și
instalații pentru răcire, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aprinzătoare cu
gaz pentru uz casnic, aprinzătoare cu gaz
pentru cuptor, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice, aragazuri de voiaj,
arzătoare, aspersoare, becuri cu LED pentru
automobile, becuri de iluminat, becuri de lămpi,
becuri de lanternă, benzi cu LED, becuri
pentru panoul de bord, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
benzi de lumină, benzi de încălzire electrice,
bideuri, boilere, boilere cu apă, boilere de uz
casnic, boilere pe gaz, boilere pe gaz de
uz casnic, boilere pentru alimentare cu apă
caldă, cabine de baie, brichete pentru lumânări,
cabine de duș, cabluri luminoase pentru iluminat,
filtre electrice de cafea, cafetiere electrice, căni
încălzite electric, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capete de
duș, caserole electrice, căzi de baie, căzi cu
hidromasaj, căzi cu duș, chiuvete, chiuvete de
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
chiuvete de bucătărie, chiuvete metalice,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete pentru baie,
combine frigorifice, congelatoare, corpuri de
iluminat arhitectural, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru automobile,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu
LED, cratițe electrice, cuptoare, cuptoare cu
microunde de uz casnic, cuptoare cu microunde,
cuptoare electrice de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
dezumidificatoare, dezumidificatoare de uz

casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
dezumidificatoare electrice, difuzoare de aer,
difuzoare (iluminat), difuzoare de irigație picătură
cu picătură (accesorii pentru irigații), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
aparatele de iluminat, difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalațiile de iluminat,
deshidratoare electrice, difuzoare liniare de aer,
dispozitive de iluminat, dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru încălzirea mâncării, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile
de îmbrăcăminte), dispozitive pentru răcirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, dispozitive pentru reglarea căldurii
(supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitivele de
iluminare pentru autovehicule, dulii (fasunguri),
dulii pentru lămpi electrice, cabine de duș,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri de grădină,
dușuri electrice, echipament de tratare a aerului,
elemente de iluminat, epuratoare de aer de
uz casnic, aparate pentru epurarea uleiului,
epuratoare umede, evaporatoare, evaporatoare
(pentru prelucrarea chimică), evaporatoare
pentru răcire, extractoare de fum, faruri de
vehicule, faruri cu dinam pentru vehicule, faruri
cu dinam pentru biciclete, felinare, faruri pentru
vehicule cu două roți, faruri pentru motociclete,
felinare cu lumânări, fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, fierbătoare de ouă,
fierbătoare electrice, fierbătoare electrice de
ouă, filtre de aer, filtre de apă, filtre de aer
utilizate ca dispozitiv de oprire a prafului în
procesele industriale, filtre de aer utilizate ca
aparate de extracție a prafului în procesele
industriale, filtre de praf, filtre pentru acvariu, filtre
folosite în acvarii, filtre electrice de cafea, filtre
de cafea electrice, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru apă reziduală, filtre pentru aparate de
aer condiționat, filtre pentru aparate de încălzit,
filtre pentru aparate de iluminare, filtre pentru
aparate de iluminat, filtre pentru căzi de duș,
filtre pentru curățarea aerului, filtre pentru hotele
de extracție a aerului, filtre pentru dispozitive
de iluminat, filtre pentru generatoare de abur,
filtre pentru piscine, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru tratarea apei,
frigidere, frigidere electrice, frigidere de uz
casnic, frigidere pentru vin, frigidere portabile,
frigidere pentru kimchi, frigidere pentru gheață
(de uz casnic), frigidere pentru cosmetice,
frigidere electrice de uz casnic, friteoze
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electrice, friteuze electrice, generatoare de abur,
generatoare de abur de uz casnic, generatoare
de abur pentru băi de aburi, generatoare
de aer cald, ghirlande luminoase, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande de lumini colorate,
ghirlande de lumini colorate folosite în scop
decorativ, globuri de lămpi, globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat), ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), grătare, globuri disco
cu lumini, grătare cu gaz, grătare electrice,
grătare (aparate pentru gătit), grătare (aparate
de gătit), hote cu ventilator pentru cuptor, ibrice,
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice de
ceai (electrice), iluminare decorativă pe gaz,
huse pentru piscine SPA, ajustate, huse din
materiale textile adaptate pentru sticle cu apă
caldă, hote de aerisire, aparate de iluminat
pentru vehicule, iluminat de siguranță, iluminat
stradal, încălzitoare de apă, încălzitoare de apă
și boilere, încălzitoare de cameră, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, încălzitoare electrice
de uz casnic pentru biberoane, încălzitoare
electrice de biberoane, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice pentru
picioare (altele decât cele pentru uz medical),
încălzitoare electrice pentru sticle, incalzitoare
instantanee, instalații agricole pentru irigare,
instalații automate de irigare, instalații automate
pentru prepararea cafelei, instalații de aerisire,
instalații de apă calda, instalații de alimentare cu
apă potabilă, instalații de baie cu duș, instalații de
climatizare, instalații de condiționare a aerului,
instalații de climatizare a aerului, instalații
de iluminat, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat electrice, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații de
încălzire, instalații de răcire, instalații de saună,
instalații de ventilare, instalații de uscat haine
(uscare la cald), instalații de ventilare pentru
bucătării, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru încălzire ambientală cu gaz, instalații
pentru încălzirea mâncării, instalații pentru
prăjirea boabelor de cacao, instalații pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
bazinelor de înot, instalații pentru producerea
aburului, instalații pentru purificarea aerului,
instalații pentru purificarea apelor reziduale,
instalații pentru răcirea aerului, instalații pentru
sterilizare, instalații pentru toalete, instalații

sanitare, lampadare, lămpi alimentate cu energie
solară, lămpi cu arc, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), lămpi cu LED, lămpi
cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi cu infraroșu, lămpi de
birou, lămpi de buzunar, lămpi de iluminat,
lămpi de masă, lămpi de siguranță cu LEDuri,
lămpi de siguranță, lămpi de unghii, lămpi
decorative, lămpi din sticlă, lămpi electrice,
lămpi flexibile, lămpi germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi fluorescente cu
lumină ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi
fluorescente, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi de urgență, lămpi solare,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi portabile
(pentru luminat), lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, lămpi terapeutice, pentru
alte scopuri decât cele medicale, lanterne
cu LEDuri, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne de buzunar, lanterne de
biciclete, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne de
iluminat, lanterne electrice, lanterne în formă
de stilou, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru vehicule, lanterne reîncărcabile, lanterne
solare, lanterne tip pointer, lăzi frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, lăzi frigorifice fixe, de uz
casnic, lăzi frigorifice portabile (electrice), lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, lumânări
cu LED-uri, luminatoare LED, lumini de studio,
lumini de urgență, lumini decorative, lustre, tuburi
luminoase pentru iluminat, lumini LED pentru
iluminatul public, lumini electrice de sărbători,
lumini electrice pentru decorațiuni festive, mașini
de cafea, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit orez, mașini de gătit multifuncționale, mașini
de gătit pe gaz, mașini de prăjit, mașini de uscat
haine, mașini de uscat rufe, mașini electrice de
făcut floricele de porumb, mașini electrice de
făcut cafea, de uz casnic, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut lapte
de soia, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, mașini de prăjit pentru alimente, oale de
gătit electrice, oale cu abur electrice pentru
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice, oale
electrice, oale electrice cu aburi pentru orez, oale
electrice cu aburi pentru legume, oale electrice
de gătit, oale electrice (de uz casnic), oale
electrice sub presiune, oale (încălzite electric),
obiecte de iluminat cu flanșă, ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, odorizante electrice de priză, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente pentru pomul
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de crăciun (becuri), panouri de duș, panouri
luminoase, parasolare pentru reglarea luminii,
metal paravane de baie pentru dușuri, pernuțe
termice, perii de ionizare pentru tratarea aerului,
pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, picioare de chiuvetă, plite, plite de gătit,
prăjitoare de pâine electrice, pulverizatoare
cu acționare manuală folosite la robinetele
de baie, purificatoare de aer, purificatoare
de aer (de uz casnic), purificatoare de aer,
de uz casnic, purificatoare de aer electrice,
purificatoare de aer industriale, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare
de aer portabile, purificatoare electrice de
apă, de uz casnic, purificatoare pentru apa
industrială, radiatoare, răcitoare electrice de
băuturi folosite în automobile, răcitoare de vin
electrice de uz menajer, răcitoare de lapte,
radiatoare cu infraroșu, radiatoare cilindrice
cu convecție, dispuse vertical și acționate cu
vapori de propan, radiatoare cu ulei, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), reflectoare,
reșouri, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de presiune pentru țevi
de apă, regulatoare de gaz, rezervoare w.c.,
rezervoare de toaletă, rezervoare de apă,
robinete, robinete automate, robinete de apă,
robineți de apă, robineți, rotisoare, saune
faciale, șemineuri, sisteme de aspersoare
pentru irigare, sisteme de dispersare de
deodorante de cameră, sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sisteme
de încălzire pardoseală, sobe, spoturi pentru
iluminate, spoturi pentru iluminatul casnic, solare
(încălzire), șosete (încălzite electric) de uz
medical, solarii, altele decât cele de uz medical,
SPA pentru picioare, sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), sterilizatoare,
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare de
apă, sterilizatoare de toaletă cu UV pentru
uz casnic, sterilizatoare de vase, sterilizatoare
de uz medical, sterilizatoare portabile cu abur,
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, tăvi electrice
tip grătar, tăvi cu grătar, surse de lumină
luminescente, tigăi de gătit electrice, tigăi
electrice pentru prăjit, tije de rotisor încălzite
electric, umidificatoare, umidificatoare (altele
decât cele de uz medical), umidificatoare care
generează anioni, umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare
de aer pentru automobile, umidificatoare de
aer (recipiente de apă pentru radiatoare de
încălzire centrală), umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, umidificatoare

electrice, umidificatoare electrice de uz
casnic, umidificatoare industriale, umidificatoare
pentru încăperi (aparate), umidificatoare pentru
instrumente muzicale, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, umidificatoare
(pentru uz domestic), unități cu raze ultraviolete
de sterilizare a apei, de uz casnic, unități
de aer condiționat pentru locuințe, unități de
dedurizare a apei, unități de duș, unități de
filtrare a apei de uz casnic, unități de filtrare
a apei, unități de încălzire, uscătoare cu aburi,
uscătoare de aer, uscătoare de încălțăminte
electrice, uscătoare de păr, uscătoare de păr (de
uz casnic), uscătoare de păr de voiaj, uscătoare
de păr electrice, uscătoare de păr portabile,
uscătoare pentru păr cu infraroșii, uscătoare
pentru mâini cu aer cald, acționate electric,
uscătoare electrice de rufe, vase de toaletă cu
jeturi de apă integrate în bideu, vase de toaletă
cu jet de apă pentru spălare, ventilatoare de
aer radiale, ventilatoare (aer condiţionat), veioze
de noptieră, vase de toaletă (w.c.), ventilatoare
de aer condiționat, ventilatoare acționate
electric folosite la ventilație, ventilatoare de
masă, ventilatoare de cameră, ventilatoare
de plafon, ventilatoare de tavan, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare pentru automobile, ventilatoare
pentru extractoare de fum, fiare ce călcat
electrice cu abur.
21. Veselă, ustensile de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, duze de furtunuri pentru stropit, mănuși de
grădinărit, instrumente pentru stropire, stropitori,
vase de porțelan pentru plante, vaze, vaze din
sticlă, vaze pentru flori, capcane pentru pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, acvarii și
vivarii, piepteni pentru animale, cuști metalice de
uz casnic, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea cailor,
păr de animale (perii și pensule), țesale, vase
pentru mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de băut
pentru păsări domestice.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

───────
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(210) M 2021 00013
(151) 06/01/2021
(732) ANA-MARIA CHIȚU, STR.

AEROPORTULUI, NR. 59G,
JUDETUL ILFOV, SAT CORNETU,
COMUNA CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

La Măriuca Produse românești

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.03.23

(591) Culori revendicate:rosu, galben, crem,
albastru, galben deschis

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
picturi, picturi artistice, reproduceri de picturi,
picturi și lucrări caligrafice, reproduceri artistice
imprimate, reproduceri artistice tipărite.
29. Dulceață de afine, ghimbir (dulceață), creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme tartinabile pe bază de alune, cremă de
alune, cremă tartinabilă din fructe, dulcețuri, gem
de căpșuni, gem de merișoare, gem de mure,
gem de portocale și ghimbir, gem de rubarbă,
gem de zmeură, gemuri, gemuri din fructe, paste
de legume, jeleuri de legume, pastă de fructe,
produse tartinabile din fructe, produse tartinabile
pe bază de legume.
30. Făină, făină vegetală, făină comestibilă,
făină de mei, făină pentru prăjituri, făină de orez,
amestecuri de făină, făină de cereale, făină de
copt, făină de aluat, făină de ovăz, făină de
cartofi, făină de grâu, făină de soia, făină de orz,
făină de năut, făină de linte, făină de migdale,

făină de secară, făină pentru gogoși, făină cu
trufă, făină de nuci, făină gata pentru copt, făină
de orez glutinos, făină de ovăz instant, făină de
cereale prăjită, făină de amidon din grâu, tartă
umplută cu fructe.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, odorizante de casă,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri
pentru fotografii sau tablouri, picturi, picturi
artistice, reproduceri de picturi, picturi și lucrări
caligrafice, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, dulceață de afine,
ghimbir (dulceață), creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme tartinabile pe
bază de alune, cremă de alune, cremă tartinabilă
din fructe, dulcețuri, gem de căpșuni, gem de
merișoare, gem de mure, gem de portocale
și ghimbir, gem de rubarbă, gem de zmeură,
gemuri, gemuri din fructe, paste de legume,
jeleuri de legume, pastă de fructe, produse
tartinabile din fructe, produse tartinabile pe bază
de legume, tartă umplută cu fructe, făină, făină
vegetală, făină comestibilă, făină de mei, făină
pentru prăjituri, făină de orez, amestecuri de
făină, făină de cereale, făină de copt, făină
de aluat, făină de ovăz, făină de cartofi, făină
de grâu, făină de soia, făină de orz, făină de
năut, făină de linte, făină de migdale, făină
de secară, făină pentru gogoși, făină cu trufă,
făină de nuci, făină gata pentru copt, făină
de orez glutinos, făină de ovăz instant, făină
de cereale prăjită, făină de amidon din grâu,
ceai, ceai negru (ceai englezesc), ceai oolong
(ceai chinezesc), ceai verde, mate (ceai), ceai
instant, ceai negru, ceai rooibos, ceai darjeeling,
ceai galben, ceai alb, amestecuri de ceai, ceai
de iasomie, ceai earl grey, pliculețe de ceai,
esențe de ceai, ceai de oolong, frunze de
ceai, extracte de ceai, ceai ginseng (insamcha),
ceai de salvie, ceai pentru infuzii, înlocuitori de
ceai, arome din ceai, ceai de ginseng, ceai
lapsong souchong, ceai de măceșe, ceai de
mușețel, ceai de mentă, ceai alb instant, ceai
verde instant, ceai negru instant, ceai oolong
instant, ceai verde japonez, ceai de rozmarin,
ceai de ghimbir, ceai de tei, ceai de yuzu,
ceaiuri de fructe, ceai de lămâie verde, ceai de
crizanteme (gukhwacha), ceai de ginseng roșu,
miere, miere naturală, miere maturată natural,
miere (pentru alimentație), miere de manuka,
miere cu trufe, miere biologică pentru consum
uman, dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
cremă de zahăr invertit (miere artificială), siropuri
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aromatizate, sirop de ciocolată, sirop de arțar,
sirop de masă, siropuri pentru alimente, sirop
de migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri
de fructe, sirop de coacăze negre, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor pe bază de
zer, sucuri de legume (băuturi), sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe organice, concentrate de
sucuri de fructe, amestec de sucuri de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, musturi, must de
struguri, must conservat, nefermentat, vin, vin
spumant, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
băuturi pe bază de vin, băutură sangria, băuturi
care conțin vin (șprițuri), vermut, vin de căpșuni,
vin de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin pentru gătit,
vin slab alcoolizat, vin spumant de fructe, vin
spumant de struguri, vinuri albe spumante, vinuri
îmbogățite, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vinuri
dulci, vinuri rozé, vinuri roșii spumante, vinuri
spumante natural.

───────

(210) M 2021 00038
(151) 06/01/2021
(732) BOGDAN-IULIAN SMÂDU, STR.

BÂRCA, NR. 17, BLOC M8, SCARA
1, ETAJUL 2, APT. 18, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAGNETO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
419C), roșu (Pantone 2347C), gri
(Pantone 2333U)

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

38. Servicii de telecomunicații.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 00039
(151) 06/01/2021
(732) NICOLAUS COM SRL, STR. ION

AGÂRBICEANU, NR. 9, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550049, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ARTBETON STAȚIE
BETOANE SIBIU PRODUS

CALITATIV ROMANESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05

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

clase:
19. Șape pentru pardoseli, căptușeli pentru
pardoseală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
dale nemetalice pentru pardoseală, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice
pentru pardoseli exterioare, plăci ceramice
smălțuite pentru pardoseli, pardoseli temporare,
nu din metal, dale de pardoseală din teracotă,
pardoseală laminată, nu din metal, scânduri din
lemn pentru pardoseală, pardoseli din parchet
fabricate din plută, pardoseli pentru dans,
nu din metal, căptușeală pentru pardoseală
fabricată din plută, pardoseală pentru atletism,
nu din metal, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli pentru
ziduri, canale de scurgere pentru pardoseală
confecționate din materiale nemetalice, grinzi
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nemetalice structurale de susținere pentru
construirea de pardoseli, suprafețe texturate
pentru tavane, suprafețe texturate pentru pereți,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe pe bază de esențe
epoxidice pentru șosele, emulsii de bitum
polimeric pentru suprafețe de șosele, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
suprafețe de nisip folosite la arene pentru
echitație, suprafețe din granule de cauciuc
utilizate în spațiile de joacă, mortar epoxi,
ghips de finisare realizat din rășini artificiale
colorate, panouri de construcții realizate
din lemn și rășini hidroizolante, plăci de
fibră cu fibră de lemn îmbinată cu rășină
și plăci aglomerate, construcții nemetalice,
construcții modulare nemetalice, benzi
gudronate (construcții), construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
hale (construcții nemetalice), ciment pentru
construcții, răchită, pentru construcții, furnire
pentru construcții, mortar pentru construcții,
sticlă izolantă (construcții), sticlă de construcții,
pâslă pentru construcții, mozaicuri pentru
construcții, acoperiri nemetalice (construcții),
voliere nemetalice (construcții), piatră de
construcții, marchize nemetalice (construcții),
olivină pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), gresie pentru construcții, fațade
pentru construcție (nemetalice), sticlă temperată
pentru construcții, cărămizi nemetalice pentru
construcție, grinzi nemetalice pentru construcții,
profile nemetalice de construcție, construcții
pentru animale (nemetalice), marmură
(materiale de construcții), construcții portabile
din lemn, teracotă (material de construcție),
lambriuri nemetalice pentru construcții, gips
(materiale de construcție), armături nemetalice
pentru construcții, zgură (materiale de
construcții), materiale de construcții nemetalice,
tencuieli (materiale de construcții), coloane
nemetalice pentru construcții, sticlă emailată,
pentru construcții, panouri nemetalice pentru
construcții, elemente nemetalice fabricate
pentru construcții, materiale pentru controlul
eroziunii (construcții), mortar de ciment pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
nemetalice, articole din ceramică pentru
construcții, asfalt (pentru scopuri de construcție),
profile nemetalice structurale pentru construcții,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
sticlă plată laminată (pentru construcții),
blocuri de sticlă pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, căptușeli
nemetalice pentru pereți (construcții), sticlă
pentru geamuri pentru construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, materiale de construcție
din beton, materiale nemetalice țesute folosite

în construcții, carton bitumat (pentru utilizarea
în construcții), elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, compuși pentru fundații folosiți
în construcții.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane.
37. Montare pardoseli, lustruire pardoseli,
construcție de pardoseli, servicii de întreținere
pardoseli, instalare de pardoseli false, servicii
de acoperire pardoseli, curățarea suprafețelor de
pardoseală, montare de plăci pentru pardoseli,
întreținere și reparații de pardoseli, reparații de
învelitori pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, montare de podele
laminate, montarea izolației la țevi, montarea
izolației termice la clădiri, montarea de
protecție ignifugă pasivă, montarea de protecție
ignifugă activă, montare de dale, cărămizi
sau blocuri, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare (instalare) de sisteme
de depozitare, montare de clădiri și structuri
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prefabricate, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, montare de podele din lemn artificial,
montarea izolației la cavitățile din perete,
montarea de structuri de înaltă rezistență,
servicii de montare de plăci de ceramică,
servicii de consiliere cu privire la montarea
accesoriilor, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, curățarea
suprafețelor plafoanelor, curățarea suprafețelor
murale, curățarea abrazivă a suprafețelor,
curățarea abrazivă a suprafețelor nemetalice,
curățarea abrazivă a suprafețelor metalice,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
curățarea abrazivă subacvatică a suprafețelor
nemetalice, vopsirea suprafețelor metalice
pentru prevenirea coroziunii, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, aplicarea
de căptușeli pentru repararea suprafețelor
clădirilor, pregătirea suprafețelor de scări pentru
placare și căptușire, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea
de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicare de tencuială pe suprafețele
bazinelor de înot, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de consiliere referitoare
la lucrări de tratare a suprafețelor, construcții
civile, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții subterane, servicii de construcții
subacvatice, servicii de construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcție de
saune, construcție de galerii, servicii de
construcții de terase, servicii de construcție
de baraje, servicii de construcție de sere,
edificare construcții prefabricate, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri,
construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicii de construcții, lucrări de
construcție, reparații în construcții, servicii de
construcție de panouri, construcție de verande,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de pridvoare, construcție de bucătării,
construcție de magazine, servicii de construcții
de infrastructură, pregătirea șantierului
(construcție), demolări de construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supravegherea
construcțiilor submarine, construcția de
complexuri sportive, servicii de construcții de
decoruri scenografice, construcție de proprietăți
comerciale, construcție de terenuri sportive,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, construcție de
instalații publice, construcție de instituții
medicale, construcție de lucrări rurale,
servicii de construcții de puțuri subterane,

curățarea șantierelor de construcție, pregătirea
terenului pentru construcții, clădiri și construcții
subacvatice, construcție de pereți diafragmă,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de lucrări
publice, servicii de construcții civile, servicii
de construcții hidraulice, nivelarea terenurilor
pentru construcții, construcție de arene
sportive, curățarea terenurilor pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții pe uscat (onshore),
servicii de construcții de infrastructură civilă,
servicii de construcții pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, ignifugare
pe durata construcției, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcție de terenuri de sport, construcție
de centre de recreere, construcția de fundații
pentru drumuri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de management în
construcții, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de anexe de casă, construcție
de structuri din oțel, construcție de standuri
pentru expoziții, construcții de platforme
pentru prospecțiune, închiriere de unelte
de construcție, construcție de sisteme de
fortificație, construcții de conducte pentru
prospecțiune, construcția de complexuri pentru
întreprinderi, informații în materie de construcții,
construcție de clădiri de apartamente, închiriere
de echipamente de construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
spații de cazare interioare, instalare de
complexe industriale, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,
servicii de reparații de construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcţii
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pentru infrastructura aeronautică, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcţii civile privind irigațiile, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri comerciale,
servicii de construcţii de infrastructură
energetică, servicii de construcţii de clădiri
instituționale, servicii de construcţii pe uscat
(onshore), servicii de construcţii de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, servicii de construcţii de
conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, lucrări de reparații în
construcții, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii de
diguri sparge-val, servicii de construcţii și
demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare
de schele pentru construcții, servicii de
management în construcții, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, închiriere de echipamente de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), servicii de construcţii de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții
de structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de construcţii
de instalații de încălzire geotermală, ridicare
de construcții structurale din oțel, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii de
construcţii de instalații de energie geotermală,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcţii de instalații de stocare
subterană, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de construcţii de
drumuri pe bază de comandă, servicii de
construcţii de poduri pe bază de comandă,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de construcții
subterane legate de cablare, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,

instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de construcții subacvatice de inginerie
civilă, servicii de construcţii de fabrici pe bază
de comandă, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii cu acces
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
construcţii de instalații comunitare de încălzire
geotermală, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de binefacere în materie de
construcții, servicii de construcţii de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcţii
de case pe bază de comandă, eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
instalare de structuri de construcții cu sticlă
(servicii de construcții), lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
de construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
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de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de constucţie de proprietăţi,
renovare de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de reparații
de clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, servicii de construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de construire de părți de
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, servicii
de reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montarea izolației termice la clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a

clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare de
informații privind curățarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, servicii de
constucţie de clădiri pe bază de comandă,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
servicii de informații privind construcția de clădiri,
instalare de sisteme de izolare pentru clădiri,
servicii de consultanță privind reparațiile la
clădiri, construcția de clădiri utilizate în domeniul
sănătății, construirea de clădiri industriale și
pentru producție, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, servicii de constucţie de
clădiri și de alte structuri, servicii de readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de construcţie de proprietăți comerciale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
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repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, servicii de constucţie de
spații de cazare interioare, construire de locuri
de cazare pentru turism, servicii de tâmplărie
(reparații), servicii de reparații de plafoane,
reparații de tapițerie, sudură pentru reparații,
reparații de construcții, reparații în construcții,
servicii de tapițerie și reparații pentru vehicule,
reparații de sisteme de protecție împotriva
soarelui, întreținere și reparații de instalații de
stocare, servicii de reparații și întreținere la
înălțime, întreținere și reparații de țevi utilizate
pentru echipamentele industriale, servicii de
constucţie de sere, servicii de constucţie de
florării (sere) și de sere, servicii de constucţie de
sere (montare și închidere cu geamuri), montare
de sticlă izolantă în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, montare de geamuri în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, instalarea
acoperișurilor, instalare de împrejmuiri, instalare
de plafoane, instalare de corturi, instalare de
materiale izolatoare, instalare de acoperișuri
culisante, instalare de împrejmuiri temporare,
servicii de constucţie de pereți cortină, ridicare
(construire) de ziduri de tip cortină, montarea de
protecție ignifugă activă, montarea de protecție
ignifugă pasivă, servicii de construcţie de clădiri
de apartamente, servicii de construcţie de
standuri pentru târguri comerciale și expoziții.
42. Proiectare de acoperiri de pardoseală,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
construcții civile, proiectare de construcții,
elaborare de planuri (construcții), realizarea
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de sisteme de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, design artistic
industrial, stilism (design industrial), servicii
de design industrial, proiectare de clădiri
industriale, proiectare de produse industriale,
proiectare de utilaje industriale, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, proiectare

și dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, analiza
comportamentului structural al materialelor de
construcții, controlul calității materialelor de
construcții, proiectare de construcții, elaborare
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, realizarea de planuri (construcții),
cercetare în domeniul construcțiilor, proiectare
de sisteme de construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții, planificare pentru
construcții de proprietăți, construcții efectuarea
de planuri pentru, testare geologică de
loturi de construcții, servicii de cercetare în
domeniul construcțiilor, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, măsurători de mediu în cadrul structurilor
de construcții civile, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), proiectare de clădiri, monitorizarea
structurii clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, servicii
de proiectare pentru interioarele de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
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proiectarea de clădiri, măsurarea condițiilor de
mediu în cadrul clădirilor, evaluarea calității
proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.

───────

(210) M 2021 00040
(151) 06/01/2021
(732) S.C. WESTHOUSE GROUP

S.R.L., STR. CUZA VODĂ, NR. 54,
ETAJ P, APARTAMENT 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
OVIDIU RESIDENCE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00041
(151) 06/01/2021
(732) IT CODING SOLUTIONS

SRL-D, NICOLAE FILIMON
NR 23 CONSTANTA, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900323, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

2Smart House

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

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#d60534), negru

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, cotații de preț pentru
produse sau servicii, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
cu privire la software, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
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achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, realizare de abonamente la
pachete de informații, realizarea abonamentelor
la servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de achiziții, servicii de analiză a prețurilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
agenţii de import și export, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, administrarea vânzărilor,
analiză de preț.

───────

(210) M 2021 00042
(151) 06/01/2021
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED WHITE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 00043
(151) 06/01/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASTER BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/01/2021

(210) M 2021 00044
(151) 06/01/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINCHESTER

AMERICAN BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 00045
(151) 06/01/2021
(732) FUNERARE IBO SRL, STR.

ZORELELOR NR. 20, JUDEȚUL
BRAȘOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
HELENKE

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora) privind serviciile funerare ca de
exemplu sicrie, cruci, lumânări, coroane de flori
funerare, prosoape, ace de siguranță, batiste,
colivă, cozonaci, colaci, permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu

amănuntul sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web.
45. Servicii funerare, activități funerare, servicii
de îmbălsămare, servicii de înmormântare,
organizarea ceremoniilor funerare, consiliere
în perioada de doliu, servicii funerare conexe
incinerarii.

───────

(210) M 2021 00046
(151) 06/01/2021
(732) VASILE ARCANU, STRADA

OLTULUI NR. 12, JUDEȚUL
GIURGIU, GIURGIU, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GIURGIUVEANUL
cotidian independent

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor
comerciale lucrari de birouri.
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea de
stiri si informatii prin radio si on-line, furnizarea
accesului la pagina web.

───────
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(210) M 2021 00047
(151) 06/01/2021
(732) BRANDPAPER COMPANY SRL,

STRADA 1 MAI NR. 30, JUDEȚUL
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Silio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.15;
18.01.19

(591) Culori revendicate:violet, roz, roșu,
verde, albastru

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

9. Software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software de
calculatoare pentru comerț electronic și de
plăți electronice, software de autentificare
pentru controlarea accesului la comunicaţii
prin intermediul calculatoarelor şi al reţelelor
de calculatoare, software de calculator care
oferă servicii de comerţ cu amănuntul şi prin
corespondenţă cu diverse produse de larg
consum, software de calculator destinat utilizării
la distribuirea publicităţii, pentru alte persoane,
software de calculator pentru distribuirea de

informaţii cu privire la reducerile produselor de
larg consum, software de calculator destinat
utilizării la distribuirea informaţiilor despre
produse, servicii şi oferte, software de calculator
pentru autorizare, descărcare, transmitere,
recepţionare, editare, extragere, codificare,
decodificare, redare, vizualizare, stocare şi
organizare de fişiere text, cu date, imagini şi
audio şi video, software de calculator pentru
difuzarea, difuziunea, transmisia, distribuţia,
reproducerea, organizarea şi distribuirea muzicii,
audio, video, a jocurilor şi a altor date, software
de calculator care permite utilizatorilor să vadă
sau să asculte conţinut audio, video, text
şi multimedia, software de calculator pentru
crearea şi furnizarea accesului utilizatorilor
la baze de date cu funcţie de căutare
care conţin informaţii şi date, software pentru
motoare de căutare, software pentru livrare
de conţinut fără fir, software pentru mesaje
online, software de calculator pentru accesarea
informaţiilor online, software de calculator pentru
facilitarea plăţilor şi tranzacţiilor online, software
de calculator destinat utilizării la scanarea
codurilor de bare şi la compararea preţurilor,
software de calculator pentru programarea
transportului şi livrărilor, software de calculator
pentru stocarea datelor electronice, software
de calculator pentru stocarea, organizarea,
editarea şi distribuirea fotografiilor, software
pentru navigare pe internet, suporturi digitale
descărcabile, carduri codificate magnetic pentru
cadouri, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru servicii de cloud computing, programe
de calculatoare (software descărcabil), CD-
uri şi DVD-uri preînregistrate, fişiere digitale
(podcast) descărcabile, discuri (înregistrări
audio), registrări multimedia descărcabile,
publicaţii netipărite descărcabile, date, informaţii,
materiale audio, video şi alte mijloace şi
echipamente multimedia, toate permiţând citirea
sau descărcarea lor de pe o reţea de calculator
sau de pe internet, suporturi de date magnetice
care conţin instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare şi
software de calculator, îndeosebi pe dischete
sau CD-ROM-uri.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
diverse produse de larg consum, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul,
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servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie mobilă,
difuzarea publicităţii pe internet pentru terţi,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, organizare de tranzacţii
comerciale şi contracte comerciale, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrări de birou, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, furnizarea de spații pe site-uri în
scopul de a face reclamă pentru bunuri și servicii,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, furnizare de servicii
de informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, servicii de agenții de import şi export
internaţional, administraţie comercială.
38. Servicii de telecomunicații legate de
comerțul electronic, furnizarea accesului la
platforme pentru comerţ electronic pe internet,
servicii de telecomunicații, furnizarea accesului
la baze de date, transmisie de informaţii
din baze de date prin intermediul reţelelor
de telecomunicaţii, furnizarea accesului la
infrastructuri de telecomunicaţii pentru utilizatori
terţi, servicii de telecomunicaţii pentru furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o reţea globală
de calculatoare, servicii de acces la reţele de
telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, importul de marfuri cu autovehiculul,
autocamionul sau autoutilitara (servicii de
transport), asigurarea de servicii de livrare, mai
ales asigurarea de servicii on-line, care permit
clientilor să-și aleagă perioada de livrare a
produselor cumparate prin internet in reteaua
globala de calculatoare (servicii de transport).
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, găzduire de platforme de
comerț electronic pe internet, găzduirea site-
urilor web, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
pentru tranzacții de comerț electronic, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, găzduirea de aplicații software
pentru alții, crearea și furnizarea de aplicatii
software, programarea pe calculator, servicii
de programare a calculatoarelor referitoare la

aplicatii multimedia și interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la computerizare în nori (cloud
computing), furnizarea de aplicatii soft pentru
a permite si a facilita incarcarea, descarcarea,
redarea in flux, trimiterea de mesaje, publicarea,
expunerea, postarea pe bloguri, furnizarea de
legaturi, impartirea de fisiere electronice sau
de informatii prin intermediul unei retele de
comunicatii, dezvoltarea de aplicatii electronice
de software.

───────
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(210) M 2021 00048
(151) 06/01/2021
(732) ROLSAM SECURITY S.R.L., STR.

ȘTRANDULUI NR. A12, SC.A, ET.3,
AP.7, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BORȘA, 435200, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RS ROLSAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.01.05; 29.01.15;
24.01.03; 03.07.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
galben, albastru

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

37. Instalare de echipamente de securitate și
de siguranță, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, întreținerea și repararea
sistemelor de detectare a incendiilor, întreținerea
și repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță.
41. Coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
furnizare decursuri de formare profesională.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 00049
(151) 06/01/2021
(732) SEBASTIAN PINTILIE, DRM.

PĂDUREA NEAGRĂ, NR. 52D,
BL. RU39, SC. A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
DESIGNING HAPPINESS

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

42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, cercetare în domeniul
designului, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță privind alegerea materialelor
pentru tapițarea mobilierului (decorațiuni
interioare), consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni
interioare), consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, consultanță
în decorațiuni interioare, consultanță în domeniul
automatizării birourilor și spațiilor de lucru,
servicii de decorațiuni interioare, servicii de
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design artistic comercial,
servicii de design artistic industrial, servicii
de design de centre comerciale, servicii de
design grafic, servicii de design grafic asistat
de calculator, servicii de design grafic și
industrial, servicii de design industrial, servcii de
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, servicii de design pentru restaurante,
evaluări tehnice privind designul, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, furnizarea unui
site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, planificare în domeniul designului,
planificare și proiectare de bucătării, planificare
și proiectare de spații pentru vânzare cu
amănuntul, proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare a exterioarelor clădirilor, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
proiectare de acoperiri de pardoseală, proiectare
de băi, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
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referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de case, proiectare de clădiri,
proiectare de compoziții decorative, proiectare
de dispozitive de afișare tridimensională,
proiectare de spații de birou, proiectare de
sticlă și de produse din sticlă, proiectare
de structuri ornamentale, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe
etaje, proiectarea (designul) spațiului interior,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, servicii de consultanță în materie
de decorațiuni interioare, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
consultanță în materie de design industrial,
servicii de design arhitectural, servicii de design
comercial, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de design
interior pentru buticuri, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de design pentru amplasare de birouri,
servicii de design pentru restaurante, servicii
de design privind vitrinele magazinelor, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de grafică digitală, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de proiectare
grafică, stilism (design industrial), servicii de
design vizual, servicii de design arhitectural,
servici de design de mobilier, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de birouri, artă
grafică și design.

───────

(210) M 2021 00050
(151) 06/01/2021
(732) POP INDUSTRY, STR. CIREASOV

12, -, SLATINA, 230070, OLT,
ROMANIA

(540)

PCONTAINER

(531) Clasificare Viena:
27.05.05

(591) Culori revendicate:portocaliu ( HEX
#ec9823), albastru (HEX #1e2f4a)

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

6. Structuri și construcții metalice transportabile.
───────

(210) M 2021 00051
(151) 06/01/2021
(732) ALEXANDRA-FLORENTINA LIPAI,

BD.DACIA NR.68, BLOC AN39,
AP.8, JUD. BIHOR, ORADEA,
410339, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
BEBEDOCK

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

18. Hamuri de siguranță pentru copii, suporturi
de prins pe corp pentru transportul copiilor,
portbebeuri pentru transportul copiilor, cadre de
pus în spate pentru transportul copiilor, rucsacuri
pentru purtat copii, eșarfe portbebe, marsupii
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor mici, portbebeuri (marsupii tip
fașă sau hamuri), rucsacuri pentru transportat
copii.
24. Pături pentru bebeluși.

───────
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(210) M 2021 00052
(151) 06/01/2021
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DEZIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 29.01.11

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

11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
ale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru

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

calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau ape, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari
pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare [încălzire], turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
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refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solaria), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete*/
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale de
construcţii), sticlă alabastru, alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),

nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
piatră artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor ,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară
de foc, argilă refractară/şamotă ( material
refractrar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
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nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe , cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos*, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,

nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă , platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia misipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
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nemetalice, pentru fixarea ţevilor , faguri artificiali
pentru stupi , console , canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid , containere, nemetalice
(depozitare, transport) , corali , dopuri de plută
pentru sticle , dopuri de plută , fildeş vegetal ,
portmantouri , pătuţuri pentru copii , tejghele
(mese) , huse pentru îmbrăcăminte (garderobă) ,
lădiţe , crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât bijuteriile , dulapuri , inele
pentru perdele , suporturi pentru draperii, nu
cele din material textil , călăreţi pentru prinderea
perdelei de şină , şine pentru perdele ,
galerii pentru perdele , cârlige pentru perdele ,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs ,
perne (de sprijinit, de divan) , şezlonguri de
punte , decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare , birouri , cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice , aviziere , suporturi de
prezentare , divane , cuşti pentru câini , fitinguri
de uşi, nemetalice , mânere de uşi, nemetalice ,
zăvoare de uşi, nemetalice , sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice , bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice , opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc , încuietori pentru
uşi, nemetalice , uşi pentru mobilă , dibluri,
nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice / ştifturi
(cepuri), nemetalice , mese de proiectare ,
sifoane de scurgere (supape) din plastic , mese
de toaletă , borduri din plastic pentru mobilă ,
gherghefuri , ventilatoare pentru uz, neelectrice ,
picioare pentru mobilă , figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic , dulapuri
pentru dosare , coşuri de pescuit , containere
plutitoare, nemetalice , socluri pentru ghivecele
de flori , suporturi pentru flori (mobilă) , suporturi
pentru furaje , tabureţi , panouri despărţitoare
(mobilă) , urne funerare , mobilă , fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal ,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă ,
rotile pentru mobilă, nemetalice , rafturi de
mobilă , huse pentru îmbrăcăminte (depozitare) ,
suporturi pentru arme , scaune de frizerie ,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor ,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă) , catarge
pentru steaguri de mână, nemetalice , paleţi de
manipulare, nemetalici , suporturi pentru pălării ,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului ,
perne pentru formarea capului bebeluşului ,
tetiere (mobilă) , scaune înalte pentru bebeluşi ,
balamale, nemetalice , faguri de miere ,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat , paturi
de spital , numere pentru case, nemetalice,
neluminoase , paturi hidrostatice, nu cele pentru
scopuri medicale / paturi cu apă, nu cele
pentru scopuri medicale , brăţări de identificare,

20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale , perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale , saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale , saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii , saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice , coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice , coşuri,
nemetalice , coşuri pentru copii / leagăne ,
bare de sprijin pentru căzi, nemetalice , perdele
decorative din mărgele , fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice ,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei , paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie , paturi*, schelete de paturi din lemn ,
stupi, bănci (mobilă) , bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice ,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle , capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice , butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice , agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte , cârlige
de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine , cuiere , fitinguri
pentru sicrie, nemetalice , sicrie , coliere,

lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
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nemetalice , imitaţie de carapace de broască
ţestoasă , dulapuri de cartotecă (mobilă) ,
jaluzele interioare (mobilă) / obloane interioare
(mobilă) , premergătoare , obiecte publicitare
gonflabile , mobilă gonflabilă , fildeş, neprelucrat
sau semiprelucrat , canistre pentru combustibil,
nemetalice , organizatoare pentru bijuterii, cuşti
pentru animalele de gospodărie , panouri de
agăţat cheile , butoane rotative, nemetalice ,
etichete din plastic , scări din lemn sau plastic ,
zăvoare, nemetalice , pupitre , picioare pentru
mobilă , cutii de scrisori, nu din metal sau
zidărie , rafturi de bibliotecă , paleţi de încărcare,
nemetalici , gabarite de încărcare nemetalice
pentru vagoanele de cale ferată , dulapuri
individuale , încuietori, nemetalice, pentru
vehicule , încuietori, altele decât cele electrice,
nemetalice , rafturi pentru reviste , mese
pentru masaj , covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete , saltele pentru ţarcurile pentru
copii , saltele* , dulapuri pentru depozitarea
cărnii , dulapuri pentru medicamente , spumă de
mare , plăci de oglindă , oglinzi (lupe) , scări
mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri , elemente mobile (decoraţiuni) ,
geamanduri de legare, nemetalice , landouri
moses , sidef, neprelucrat sau semiprelucrat ,
mulaje pentru ramele de tablouri , ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice ,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe , standuri pentru ziare , tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice , piuliţe,
nemetalice , mobilă de birou , recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice , scoici de
stridii , containere pentru ambalare din plastic ,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare din
hârtie , perne pentru animalele de companie ,
rame pentru tablouri , colţare pentru ramele de
tablouri / suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame) , perne (de dormit) , placarde din
lemn sau plastic , paie împletite, cu excepţia
rogojinelor , cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice , chei de plastic , rampe de plastic
pentru vehicule , rafturi pentru farfurii , ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi , dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice , dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice , piloni,
nemetalici , scripeţi din plastic pentru jaluzele ,
rafturi (mobilă) , ratan , stuf (materiale împletite) ,
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane , tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile , rezervoare, nu din
metal şi nici din zidărie / bazine, nu din metal
şi nici din , nituri, nemetalice , închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice , capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă) , mobilier

şcolar , suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici , ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă) , ecrane de protecţie (mobilă) , capace
filetate, nemetalice, pentru sticle , şuruburi,
nemetalice , capace de etanşare, nemetalice ,
scaune / bănci (scaune) , scaune din metal ,
rame de lemn pentru stupi , banchete , scoici ,
rafturi pentru dulapurile de registratură , rafturi
pentru depozitare , unităţi de rafturi , cuie
pentru pantofi, nemetalice , flecuri pentru pantofi,
nemetalice , cobiliţe (juguri) , vitrine (mobilă) ,
scaune de duş , bufeturi , plăci cu denumiri
de firme din lemn sau plastic , sticlă argintată
(oglinzi) , jaluzele interioare lamelare , covoraşe
de dormit / saltele de dormit , canapele , inele
despicate, nemetalice, pentru chei , coarne de
cerb , bare pentru fixarea mochetei pe trepte ,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori ,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat , statui din lemn, ceară, ipsos
sau plastic , doage de lemn , scaune cu trepte,
nemetalice , trepte (scări), nemetalice , taburete ,
dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc , saltele
din paie , împletituri din paie , borduri din paie ,
animale împăiate , păsări împăiate , blaturi de
mese , mese* , mese din metal , manechine
pentru croitori / manechine pentru croitorese /
manechine , cepuri, nemetalice, pentru butoaie /
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie ,
cărucioare de servit ceaiul , ţăruşi pentru corturi,
nemetalici , jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil ,
cutii de scule, nemetalice, goale , dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale , carapace de
broască ţestoasă , dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe , suporturi de prosoape
(mobilă) , paleţi de transport, nemetalici ,
tăvi, nemetalice* , capre de lucru (mobilă) ,
cărucioare (mobilă) , mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă) , cuve, nemetalice, pentru amestecare
mortarului, mese de scris / rafturi pentru
maşinile de scris , suporturi pentru umbrele ,
suporturi valet , supape, nemetalice, altele decât
componentele maşinilor , cazane, nemetalice ,
bancuri de menghină (mobilă) , platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete ,
dulapuri de haine , suporturi pentru lavoare
(mobilă) , valve din plastic pentru ţevile de
apă , os de balenă, prelucrat sau semiprelucrat ,
împletituri , clopoţei de vânt (decoraţiuni) ,
tambure de înfăşurare, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile , fitinguri pentru ferestre,
nemetalice , opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc , elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice , panglică de lemn ,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
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plastic , jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut , mese de scris , ambră
galbenă / chihlimbar.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie , bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii , dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale , perii
pentru animale (perii) , capace pentru acvarii ,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor , autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice , cădiţe
pentru bebeluşi, portabile , covoraşe pentru
copt , bazine (recipiente) , coşuri pentru uz
casnic , linguri de gătit (ustensile de gătit) ,
pensule pentru gătit , bătătoare, neelectrice ,
halbe de bere , scăldători pentru păsări * , colivii ,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic ,
trăgătoare de cizme , şanuri pentru cizme
(întinzătoare) , desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice , sticle , boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie , cutii de sticlă , coşuri de pâine de uz
casnic , tocătoare pentru pâine , cutii pentru
pâine , mânere pentru mături , mături , articole
de periat , materiale pentru fabricarea periilor ,
perii* , perii pentru încălţăminte , perii electrice,
cu excepţia componentelor maşinilor , perii
pentru curăţarea rezervoarelor şi containerelor ,
găleţi / vedre , găleţi realizate din împletituri ,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice ,
coşuri pentru scutece folosite , recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic , tuburi pentru curățat usturoi , dispozitive
pentru presat tubul de pastă de dinți , dispozitiv
de turnat vin , vase de mâncare pentru animale
de casă , vase de mâncare pentru animale
de casă, automate , dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice , șervete
de bucătărie , pipete pentru sos , busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă ,
untiere , capace pentru untiere , cârlige pentru
nasturi , servire (tăvi) , cuşti pentru animalele
de gospodărie , forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor , candelabre
(sfeşnice) / sfeşnice , inele pentru lumânări ,
stingătoare pentru lumânări , borcane pentru
lumânări (suporturi) , cutii pentru dulciuri / cutii
de bomboane , manuşi pentru spălat maşina ,
bătătoare de covoare (ustensile de mână) ,
mături mecanice pentru covoare , ceaune ,
ceramică pentru uz casnic , oale de noapte , piele
de căprioară pentru curăţat / piei de căprioară
pentru curăţat , capace pentru platourile de
brânzeturi , ornamente chinezeşti , beţişoare
pentru mâncat , site de strecurat (ustensile de
uz casnic) , instrumente de curăţare, acţionate
manual , câlţi pentru curăţat , clapete de
închidere pentru capacele borcanelor , cârpe

pentru spălarea pardoselilor , cârlige de rufe ,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte , cârpe de curăţare /
pânze de curăţare , suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil , agitatoare de
cocktailuri , amestecătoare pentru cocktailuri ,
râşniţe de cafea, acţionate manual , servicii
de cafea (articole de masă) , filtre de cafea,
neelectrice , cafetiere de aragaz, neelectrice ,
căni pentru cafetiere, neelectrice , puşculiţe
pentru monede , pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni ,
piepteni pentru animale , piepteni * , piepteni
electrici , pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie) , recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie , forme pentru
copt , forme pentru fursecuri (biscuiţi) , borcane
pentru fursecuri , seturi de oale pentru gătit ,
ţepuşe metalice pentru gătit , oale de gătit ,
ustensile pentru gătit, neelectrice , pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde , tirbuşoane,
electrice şi neelectrice , ustensile cosmetice ,
spatule cosmetice , deşeuri din bumbac pentru
curăţat , seturi de recipiente pentru ulei şi oţet ,
recipiente pentru ulei / oţet , tăvi pentru firimituri ,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice , cristal
(sticlărie) , ceşti , pahare din hârtie sau plastic ,
ţesale , tocătoare pentru bucătărie , etichete
metalice pentru carafe , carafe , friteuze,
neelectrice , damigene / baloane de sticlă ,
aparate de odorizare de uz personal , capace
pentru farfurii / capace pentru veselă , veselă,
perii pentru spălarea veselei , farfurii de unică
folosinţă , jgheaburi pentru băut , vase de băut ,
coarne de băut , sticle de băut de sport ,
pahare de băut , tăvi , suporturi pentru uscarea
rufelor , coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi , ştergătoare de praf,
neelectrice , cârpe de şters praful (pânze) , vase
de lut / faianţă , cratiţe din lut , suporturi pentru
ouă , separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic , sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii , fructiere, perii pentru sprâncene ,
perii pentru gene , pămatufuri cu pene pentru
şters praful , hrănitoare , fibră de sticlă, alta decât
cea utilizată la izolaţii sau la produsele textile ,
fire din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile , figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă , sticle / butelci* ,
suporturi pentru plăcile de păr , aţă dentară ,
ghivece de flori , învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori , pliciuri pentru
insectele zburătoare , capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură , aparate de gătit
cu aburi, neelectrice , cupe pentru fructe , prese
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pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic ,
tigăi pentru prăjit , pâlnii , ustensile pentru
şters praful de pe mobilă , siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcţii ,
mănuşi de grădinărit , prese pentru usturoi
(ustensile de bucătărie) , baloane de sticlă
(recipiente) / fiole (recipiente) , butelci din sticlă
(recipiente) , borcane din sticlă (damigene) ,
dopuri din sticlă , sfere decorative din sticlă ,
sticlă, neprelucrată sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţ, vată din
sticlă, nu cea utilizată la izolaţii , sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi , sticlă pentru
geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat) ,
pahare (recipiente) , întinzătoare pentru mănuşi ,
mănuşi pentru uz casnic , vase pentru
lipici , răzători pentru bucătărie , suporturi
grătare , grătare (ustensile de gătit) , păr
pentru perii , capete pentru periuţele de
dinţi electrice , recipiente termoizolante pentru
băuturi , recipiente termoizolante , încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice , sticle / butelci
de buzunar , suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale) , perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor , vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric ,
forme pentru cuburile de gheaţă , găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă , cleşti pentru gheaţă , linguri-cupe
pentru îngheţată , terarii de interior (cultivarea
plantelor) , acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior) , terarii de interior (vivarii) , cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi , capcane pentru
insecte , termosuri / sticle sub vid , huse
pentru masa de călcat, formate , mese de
călcat , pungi izotermice , ulcioare / carafe ,
fierbătoare, neelectrice , aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie , ustensile de bucătărie , suporturi de
cuţite pentru masă , polonice pentru servirea
băuturilor , perii pentru abajururi , pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr , masuţe , aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice , seturi pentru lichior , lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie ,
cutii pentru gustări , majolică , produse de
demachiere , bureţi pentru machiaj , perii
pentru machiaj, troace pentru animale , suporturi
pentru meniuri , veselă pentru camping , râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual , linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie) , storcător
pentru mopuri , găleată cu storcător pentru
mopuri , mopuri , mojare pentru bucătărie ,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii ,
forme (ustensile de bucătărie) , capcane pentru
şoareci , căni , perii pentru unghii , inele
pentru serveţelele de masă , cuiburi cu ouă,

artificiale , maşini de tăiţei, acţionate manual ,
duze pentru furtunurile de udat , duze pentru
stropitori / rozete pentru stropitori , spărgătoare
de nuci , sticlă de opal , sticlă de opalină ,
mănuşi pentru cuptor / mănuşi de bucătărie /
mănuşi de grătar, sticlă pictată , farfurii din
hârtie , cuţite pentru patiserie , râşniţe de piper,
acţionate manual , piperniţe , arzătoare pentru
uleiuri parfumate , pulverizatoare de parfum /
atomizoare pentru parfumuri , pisăloage pentru
bucătărie , coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
vesela , palete pentru plăcinte / tarte , păr de
porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe în formă
de purcel , pipete (ustensile pentru degustarea
vinului) / ustensile pentru degustarea vinului ,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
material textil , plăci de sticlă (material brut) ,
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc , aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză , pompe pentru desfundarea
scurgerilor , piele de lustruire , aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice ,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei , mănuşi
de lustruire , cârpe pentru lustruire , articole din
porţelan , cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice , capace
pentru vasele de gătit , suporturi pentru vasele
fierbinţi , vase , produse de olărie , inele pentru
păsările de curte , dopuri cu picurător , bureţi
pentru pudră , pudriere, goale , praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani ,
sticle frigorifice , cuburi de gheaţă reutilizabile ,
inele pentru păsări , sucitoare, de uz casnic ,
uscătoare de rufe rotative , boluri de salată ,
cleşti pentru salată , solniţe cu orificii pentru
presărare/ solniţe tip vas , bureţi abrazivi pentru
curăţarea cratiţelor , farfurioare , linguri-cupe
pentru uz casnic , lavete cu fibră abrazivă / lavete
pentru curăţare, perii pentru frecat , servicii
(veselă) , polonice pentru servire , perii pentru
bărbierit , suporturi pentru periile de bărbierit /
suporturi pentru periile de bărbierit , şanuri
pentru pantofi (întinzătoare) , limbi de pantofi ,
site-ciururi (ustensile de uz casnic) , strecurători
(ustensile de uz casnic) , plăci cu denumiri de
firme din porţelan sau sticlă , sifoane pentru
apă carbonatată , perii pentru ceara de schiuri ,
absorbante de fum pentru uz casnic , cutii de
săpun , dozatoare de săpun , savoniere / vase
pentru săpun , boluri pentru supă , spatule pentru
bucătărie , seturi de condimente , suporturi
pentru bureţi , bureţi pentru uz casnic , stropitori ,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile ,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare , cratiţe
(acoperite) , site / strecurători pentru uz casnic ,
paie pentru băut / paie pentru băut , zaharniţe ,
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cleşti pentru zahăr , seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă ,
farfurii pentru masă , suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil , articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile , halbe / căni înalte cu capac , perii de
smolit, cu coadă lungă , cutii pentru ceaiuri ,
servicii de ceai (articole de masă) , infuzoare de
ceai / infuzoare în formă de bilă pentru ceai ,
strecurători de ceai , huse pentru ceainice ,
suporturi pentru plicurile de ceai , ceainice ,
recipiente termoizolante pentru alimente , prese
pentru cravate , perii de toaletă , truse de
voiaj / genţi de cosmetice dotate , dozatoare
pentru hârtia de toaletă / igienică, bureţi pentru
toaletă , ustensile pentru toaletă , suporturi
pentru hârtia de toaletă / igienică , periuţe
de dinţi , periuţe de dinţi, electrice , suporturi
pentru scobitori , scobitori , prese pentru tortilla,
neelectrice (ustensile pentru bucătărie) , bare
şi inele pentru prosoape / bare şi inele pentru
prosoape , tăvi din hârtie, pentru uz casnic , tăvi
pentru uz casnic , suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă) , prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice , ustensile
pentru uz casnic , vaze , farfurii pentru legume ,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă , fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile , dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice , scânduri
pentru spălarea rufelor , ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor , coşuri pentru deşeurile din
hârtie , aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor , dispozitive de udare /
dispozitive de stropit , stropitori , aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice , dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi , teluri, neelectrice, pentru uz casnic ,
jardiniere , aeratoare pentru vin , deşeuri de lână
pentru curăţare , lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
31.  Alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,

pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun*, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată , turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare , rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară , somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
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botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje) , furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), repararea
ceasurilor şi a ceasornicelor, repararea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie*,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii , închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
demolarea clădirilor, curăţarea scutecelor,
închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curaţenie),
servicii de încarcăre a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea

şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobile
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare ,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor , zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
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încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.

───────
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(732) FLORIN - AURELIAN

BURCULESCU, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR.23B,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031693,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TARA MEA PRODUS
IN ROMANIA BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 01.03.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde, roşu, albastru deschis

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe de uz culinar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de

pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe
de avocado procesate, fructe conservate în
alcool, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, fructe de torreya, preparate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, fructe kaki uscate
(got-gam), gustări pe bază de fructe, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, amestecuri de fructe și nuci preparate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile,
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), sosuri pe bază
de lactate, deserturi preparate din produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate, frișca
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
glazură de frișcă pe bază de lactate, produse
tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, băuturi pe bază de lactate
care conțin fulgi de ovăz, carne, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne ambalată,
carne proaspătă, carne congelată, carne uscată,
carne conservată, carne sărată, carne friptă,
carne și produse din carne, carne de porc,
paste de carne, conserve de carne, carne de
curcan, carne de pasăre, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne pentru
cârnați, carne de rață, carne de crab, pateuri
din carne, carne proaspătă de pasăre, carne
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de porc conservată, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte
de carne de pasăre, pateuri pe bază de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, grăsime din carne
de vită, concentrat din carne de vacă, carne de
pasăre de curte, bucăți de carne de pui, salate cu
carne de pasăre, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, produse
din carne sub formă de hamburgeri, supe și
baze de supă, extracte din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acestea, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun cu aromă de miere,
preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), cereale pentru micul dejun care conțin
miere, miere naturală, miere (pentru alimentație),
miere de manuka, pentru alimentaţie, preparate
aromatice, altele decât uleiuri esenţiale, pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,

condimente de copt, sare, mirodenii, arome
și condimente, praf de copt, drojdie și agenți
de dospire, oţet, muştar, nu pentru scopuri
farmaceutice, tartă umplută cu fructe, deserturi
pe bază de fructe(produse de cofetărie).
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi care constau în
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principal din sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, siropuri pentru limonadă, siropuri pentru
băuturi nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, jeleuri
alcoolice (cocktailuri alcoolice), băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), lichior de ouă aloolic, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
spirtoase, calvados (băutură alcoolică, distilată),
cachaga (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), vinuri cu alcool aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, vin
slab alcoolizat, băuturi alcoolice aperitiv, bitter
alcoolic, amestecuri alcoolice pentru cockteiluri,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii

de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────
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(210) M 2021 00054
(151) 06/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
One day check-up. Exclusive

Dental Experience.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00055
(151) 06/01/2021
(732) BURCULESCU FLORIN

AURELIAN, STR ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR.23B, SECTOR
3, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TARA MEA Din România,
pentru România BIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
bleumarin, albastru, bleumarin, galben,
verde

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, jeleuri de fructe, fructe la borcan, fructe
lychee procesate, fructe în saramură de uz
culinar, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe
de avocado procesate, fructe conservate în
alcool, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, fructe de torreya, preparate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, fructe kaki uscate
(got-gam), gustări pe bază de fructe, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, amestecuri de fructe și nuci preparate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), sosuri pe bază
de lactate, deserturi preparate din produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate, frișca
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
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glazură de frișcă pe bază de lactate, produse
tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, băuturi pe bază de lactate
care conțin fulgi de ovăz, carne, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne ambalată,
carne proaspătă, carne congelată, carne uscată,
carne conservată, carne sărată, carne friptă,
carne și produse din carne, carne de porc,
paste de carne, conserve de carne, carne de
curcan, carne de pasăre, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne pentru
cârnați, carne de rață, carne de crab, pateuri
din carne, carne proaspătă de pasăre, carne
de porc conservată, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte
de carne de pasăre, pateuri pe bază de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, grăsime din carne
de vită, concentrat din carne de vacă, carne de
pasăre de curte, bucăți de carne de pui, salate cu
carne de pasăre, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, produse
din carne sub formă de hamburgeri, supe și
baze de supă, extracte din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse din
acestea, preparate pentru copt şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole, miere, dulciuri (nemedicinale)

pe bază de miere, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun care conțin miere, miere naturală, miere
(pentru alimentație), miere de manuka, pentru
alimentaţie, preparate aromatice, altele decât
uleiuri esenţiale, pentru produse de patiserie,
specialități de patiserie, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,
condimente de copt, sare, mirodenii, arome
și condimente, praf de copt, drojdie și agenți
de dospire, oţet, muştar, nu pentru scopuri
farmaceutice, tartă umplută cu fructe, deserturi
pe bază de fructe (produse de cofetărie).
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
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apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe nealcoolice, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, siropuri pentru limonadă, siropuri pentru
băuturi nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, jeleuri
alcoolice (cocktailuri alcoolice), băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), lichior de ouă alcoolic, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
spirtoase, calvados (băutură alcoolică, distilată),
cachaga (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), vinuri cu alcool aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, vin
slab alcoolizat, băuturi alcoolice aperitiv, bitter
alcoolic, amestecuri alcoolice pentru cockteiluri,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de

comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
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sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────

(210) M 2021 00056
(151) 06/01/2021
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA, NR.23,
BLOC M106, SC.4, ETAJ 4,
AP.117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
POST-MENO

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

3. Produse cosmetice, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, apă micelară, loţiuni pentru uz
cosmetic, deodorante de uz personal, preparate
de duș pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
pentru machiaj, produse de demachiere, măști
cosmetice, lapte demachiant pentru toaletă.
5. Produse farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, alimente, preparate, substanțe şi
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, suplimente dietetice pentru oameni
și animale, preparate și substanțe medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare pe
bază de vitamine şi/sau minerale de uz medical,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
dezinfectanţi și antiseptice, creme, loţiuni,
geluri, săpunuri, şampoane, preparate de
toaletă medicinale, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare

pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, anestezice,
astringenţi pentru scopuri medicale, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal /
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, pastile pentru
scopuri farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice,
propolis pentru scopuri farmaceutic, suplimente
dietetice pe bază de propolis, lăptişor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, seruri,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tincturi
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman şi veterinar, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
carbolineum (antiparazitar), laxative, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, probiotice

───────
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(210) M 2021 00057
(151) 06/01/2021
(732) DINU BOGDAN, ALEEA

MAGNOLIEI, NUMAR: 6-8, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXADRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SAIFCAR AUTOMOTIVE
Great From The Beginning

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
2. Vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare).
3. Spray-uri de curățare, spray-uri de degresare.
8. Unelte manuale și instrumente manuale
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere.
11. Becuri de far, becuri de lămpi, becuri cu
halogen, becuri cu led pentru automobile.
22. Chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor.

───────

(210) M 2021 00058
(151) 06/01/2021
(732) MIRCEA SIMIONESCU-SIMICEL,

STR. PANTELIMON 256, AP.
28, BUCURESTI, 021648,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NATIONAL

DE SKANDENBERG-
ARMWRESTLING

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

41. Organizare de evenimente și concursuri
sportive

(210) M 2021 00059
(151) 06/01/2021
(732) TIBERIU-ALEXANDRU-NICOLAE

MIHAI, BD.G-RAL GHEORGHE
MAGHERU NR. 32-34, SC. D ET. 2
AP. 10, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONUȚ BOULEAN, SG.
TURTURICĂ NR. 109, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SIMON-MARIUS NEGURĂ, ȘOS
ȘTEFĂNEȘTI NR. 170, JUD.
ILFOV, SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JOQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

34. Aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru utilizare în țigări electronice, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru înlocuitori
de tutun, arome chimice sub formă lichidă
folosite pentru a reîncărca cartușele de ăigări
electronice, arome pentru tutun, altele decât

───────
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uleiuri esenţiale, articole din metale prețioase
pentru fumători, articole pentru fumători, nu din
metale prețioase, articole pentru uz cu tutun,
atomizoare pentru țigări electronice, borcane de
tutun, brichete pentru fumători (de buzunar) din
metale neprețioase, brichete pentru fumători din
metale prețioase, brichete pentru fumători, din
metale prețioase, brichete pentru fumători, nu din
metal prețios (nu pentru automobile), brichete
pentru fumători, nu din metale prețioase, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, brichete
pentru țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, brichete pentru trabucuri, butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru țigări, butucel
de pipe, capete de țigarete, capete pentru
portțigarete, carnete de hârtie pentru țigarete,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline cu
arome chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, ceai pentru fumat ca înlocuitor de
tutun, nu pentru scopuri medicale, chibrituri,
chibrituri cu fosfor alb, chibrituri cu fosfor galben,
chibrituri cu sulf, cutii de chibrituri, chibrituri
de parafină, chibrituri de siguranță, cigarillos
(tip de trabuc de dimensiuni reduse), cremene,
cremeni pentru brichete, cuie/futace de pipă
(articole pentru fumători), curățătoare de pipă,
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea
țigărilor de foi, cutii cu umiditate constantă pentru
trabucuri, cutii de chibrituri din metale prețioase,
cutii de chibrituri nu din metale prețioase, cutii
din metale neprețioase pentru pipe, cutii din
metale prețioase pentru pipe, cutii humidor
(cu umiditate constantă) din metale prețioase,
cutii humidor (cu umiditate constantă) din
metale prețioase pentru păstrarea trabucurilor,
cutii pentru țigări din metale prețioase, cutii
pentru țigări electronice, cutii pentru trabucuri,
cutii pentru trabucuri din metale prețioase,
cutii pentru tutun de prizat, nu din metal
prețios, cuttere pentru trabucuri, dispozitive
de curățat pipe de tutun, dispozitive de
stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, dispozitive de tăiat
țigarete, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive electronice pentru inhalarea
de aerosoli cu nicotină, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, distribuitoare de tutun de
prizat, doze de gaz pentru brichete, etuiuri pentru
trabucuri, filtre de pipă, filtre de trabuc, filtre de
tutun, filtre pentru țigarete, fitiluri pentru brichete,
foarfeci pentru țigări de foi, foițe absorbante
pentru pipe de tutun, foițe absorbante pentru
tutun, foițe pentru țigarete, gudron din tutun

destinat utilizării în țigări electronice, huse pentru
pipe, huse pentru țigări electronice, inhalatoare
folosite ca alternativă la țigările tradiționale,
înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun nu
pentru uz medical, kretek, nu pentru scopuri
medicale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, masini manuale pentru injectarea
tutunului în tuburile de hârtie, melase din
plante (înlocuitori de tutun), tutun de mestecat,
mu'assel (tutun pentru narghilea), muștiucuri de
pipă, muștiucuri din chihlimbar pentru trabucuri
și suporturi de trabucuri, muștiucuri pentru țigări,
narghilele, narghilele electronice, pietre de aburi
pentru narghilele, pietre pentru brichete pentru
fumători, pipe, pipe asiatice lungi pentru tutun
(kiseru), pipe de tutun, din metale prețioase,
pipe de tutun, nu din metale prețioase, pipe
electronice, pipe mentolate, pipe pentru fumat
înlocuitori de tutun mentolați, plante pentru
fumat, portțigarete din metale neprețioase,
portțigarete din metale prețioase, portțigarete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigări de foi,
preparat de prizat fără tutun, produse din tutun,
produse din tutun pentru a fi încălzite, produse
pentru curățarea țigărilor electronice, pungi de
tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical), punguțe de tutun,
răzători pentru pipe de tutun, recipiente de
tutun, recipiente și umidificatori pentru tutun,
dispozitive de buzunar pentru rularea țigaretelor,
săculețe pentru pipe, scrumiere, scrumiere din
metale prețioase, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scuipători pentru
consumatorii de tutun, seturi pentru fumători de
țigări electronice, snus cu tutun, snus fără tutun,
soluții de nicotina lichidă pentru utilizare în țigări
electronice, soluții lichide pentru utilizare în țigări
electronice, substanțe pentru a fi inhalate cu
ajutorul narghilelelor, în special arome, suport
pentru țigări de foi, suporturi de cutii pentru tutun
de prizat, suporturi pentru chibrituri, suporturi
pentru chibrituri nu din metale prețioase,
suporturi pentru chibrituri din metale prețioase,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
suporturi pentru țigarete electronice, suporturi
pentru pipe de tutun, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase, tabachere automate pentru țigarete,
tabachere din metale prețioase pentru țigarete,
tabachere din metale prețioase pentru tutun de
prizat, tabachere pentru țigarete care nu sunt
realizate din metale prețioase, tabachere pentru
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țigarete, tabachere pentru țigări, tabachere
pentru țigări de foi, tabachere pentru trabucuri,
tabachere pentru tutun de prizat, țevi de pipă,
țigarete, capete de țigarete, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, țigarete conținând înlocuitori
de tutun, cu excepția celor pentru uz medical,
țigarete cu mentol, țigarete electronice, țigarete
fără tutun, altele decât cele pentru uz medical,
filtre pentru țigarete, țigări, țigări cu filtru, țigări
de foi, țigări de foi cu capetele tăiate, portțigarete
pentru țigări de foi, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tocuri de brichetă, tocuri de brichetă, din metale
prețioase, tocuri de brichetă, nu din metale
prețioase, trabucuri electronice, trabucuri folosite
ca alternativă la țigările tradiționale, tuburi de
țigară, tuburi de țigarete din foiță, cu filtru,
tuburi lungi de pipă asiatice, tuburi pentru
trabuc, tutun, tutun care poate fi rulat de către
fumători, tutun cu arome, tutun de fumat, tutun
de pipă, tutun de pipă cu mentol, tutun de
prizat, tutun de rulat, tutun de rulat manual,
tutun de țigarete, tutun fără fum, tutun frunze,
tutun japonez tăiat (tutun kizami), tutun mentolat,
tutun neprelucrat, tutun pentru narghilea, tutun
prelucrat, recipiente de tutun, tutun și înlocuitori
de tutun, tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), tutun tăiat fin, tutun vrac, de rulat și
de pipă, umidificatoare de trabuc, umidificatoare
pentru trabucuri, umidificatoare pentru tutun,
urne pentru fumat, vaporizatoare orale pentru
fumători, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenţii de import
- export, regruparea în folosul terţilor, a
diverselor produse în special a celor solicitate în
clasa 34 (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, pagină
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, administrarea
vânzărilor, comandă computerizată de stoc.

───────

(210) M 2021 00060
(151) 06/01/2021
(732) SC CRAMELE BOLGIU SRL,

STR. NAECISELOR NR. 7, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
PELIN SPRITZ

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

33. Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────


