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Cereri Mărci publicate în 23/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

MARKETING A MEDICILOR

7 M 2021 06705 16/09/2021 EVO INF SRL SELA

8 M 2021 06706 16/09/2021 ANDREI IORDACHE
ANCA-IRINA CIOCHINARU

Stomatologie Biomimetica

9 M 2021 06707 16/09/2021 LILIACUL S.R.L. Liliacul

10 M 2021 06708 16/09/2021 PHOENIX MEDIA S.R.L. ebacklit

11 M 2021 06709 16/09/2021 ANYTACOOKING SRL CHOCO DECO

12 M 2021 06710 16/09/2021 PIXELOTECA SRL Editura TEMPORA

13 M 2021 06711 16/09/2021 PHOENIX MEDIA S.R.L. ebacklit by Phoenix Media

14 M 2021 06712 16/09/2021 VITICOLA CORCOVA SRL CORCOVA TRAIL RACE

15 M 2021 06713 16/09/2021 SEBASTIAN TUDORICI GRAND SLOTS

16 M 2021 06714 16/09/2021 TUDOR BĂLEANU TUDOR MOTORS

17 M 2021 06716 16/09/2021 Fedima Romania Asociația
Română a Producătorilor și
Furnizorilor de Ingrediente din
Industria Panificației, Patiseriei și
Cofetăriei (Fedima Romania)

FEDIMA ROMANIA

18 M 2021 06717 16/09/2021 SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE
SRL

MEZELURI DIN Bănie

19 M 2021 06718 16/09/2021 PUBLIVOL CREATIV SA Dincolo de ceea ce știm

20 M 2021 06719 16/09/2021 IANIS HOME INVEST SRL Beauty Alien

21 M 2021 06721 16/09/2021 ONEDIA DISTRIBUTION SRL Exovari

22 M 2021 06722 16/09/2021 GEORGE-ANDREI MOCANU AllShopElectronics

23 M 2021 06723 16/09/2021 ANDREEA PAȘOI-SÎRBU ACADEMIA DE FORBAL E-
TWOW AFE 2021

24 M 2021 06724 16/09/2021 MIHAIL PAUTOV ALPHA centrutestare.ro

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06699 15/09/2021 TOPONE TIKIRIKI SRL topeo

2 M 2021 06700 15/09/2021 ATELIER EXPERIMENTAL SRL Moodilier

3 M 2021 06701 16/09/2021 ATLAS CONCEPT SRL DAMAS

4 M 2021 06702 16/09/2021 PANIMON SA panimon

5 M 2021 06703 16/09/2021 PANIMON SA PANEM NOSTRUM 1957

6 M 2021 06704 16/09/2021 RANJAK MEDIA-M SRL RANJAK MEDIA AGENTIA DE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06726 16/09/2021 MAGROT STYLE SRL magrot

26 M 2021 06727 16/09/2021 EMRAH YIGIT MANSFIELD WEAR CO. SLIM
FIT
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BASARABIEI, NR. 256C, CAM.
107, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

topeo

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 24.09.05

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

9. Huse pentru telefoane inteligente, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse
pentru laptopuri, baterii externe, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane inteligente,
încărcătoare usb, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule respectiv: sei
de biciclete, bicicleta, huse pentru volanul
vehiculului
huse de scaune pentru vehicule, huse pentru
seile bicicletelor, huse pentru vehicule, huse
adaptate pentru biciclete, genți pentru biciclete,
genți pentru portbagaje de biciclete.
24. Lenjerie de uz casnic, lenjerie de pat, lenjerie
de pat și pături, baldachine (lenjerie de pat),
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat de
frotir, articole textile utilizate ca lenjerie de pat.
28. Jucării.

───────

STR. GHEORGHE DOJA, NR.
5, BL. 36, SC. C1, ET. 6, AP. 26,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Moodilier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de

(210) M 2021 06699
(151) 15/09/2021
(732) TOPONE TIKIRIKI SRL, BD.

(210) M 2021 06700
(151) 15/09/2021
(732) ATELIER EXPERIMENTAL SRL,
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mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri

pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
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coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, paturi, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, tablouri de afișare, tablouri de
agățat chei, șipci pentru rame de tablouri, rame
din lemn pentru tablouri, rame pentru tablouri
și fotografii, baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, rafturi de mobile, oglinzi imprimate,
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
de perete, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de

bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
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de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
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mobilă, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale.
39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de

planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs, servicii
de evaluare a designului de produs, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────

(210) M 2021 06701
(151) 16/09/2021
(732) ATLAS CONCEPT SRL, STR.

GHEORGHE POP DE BASESTI 37,
CORP A.PARTER AP 1 SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DAMAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06702
(151) 16/09/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEŢ BACAU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

panimon

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Produse de panificație pentru diabetici,
adaptate uzului medical.
30. Amidon de porumb modificat, amidon
natural pentru alimente, amidon de uz alimentar,
făină de amidon din grâu, făină din amidon
de orez, amidon din cartofi pentru alimente,
sirop de amidon pentru alimente, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de
porumb (de uz alimentar), derivați din amidon
pentru consum uman, sirop de amidon cu
gluten (mizu-ame), amidon de cartofi dulci
de uz alimentar, praf de sirop de amidon
pentru alimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
crocantă, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
pâine integrală, pâine de malț, pâine la aburi,
biscuiți din pâine, pesmet din pâine, chifle moi
(pâine), pâine și chifle, pâine fără gluten, pâine
cu usturoi, pâine de secară, pâine cu stafide,
batoane de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine
făcută cu drojdie, pâine coaptă în prealabil,

pâine umplută cu fructe, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine aromată cu condimente, preparat
de pâine cu malț, pâine cu semințe de soia,
pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu conținut scăzut de
sare, amestecuri pentru pâine integrală, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
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nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați
cu ciocolată, plăcinte, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne, plăcinte proaspete, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
placinte cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu afine,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte, pateuri
cu ciocolată, pateuri de foietaj, aluat pentru
pateuri, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri de
pâine umplute, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, făină de aluat, făină de ovăz,
făină de soia, făină de copt, făină de cereale,
amestecuri de făină, făină de cartofi, făină de
mei, făină pentru pizza, făină pentru gogoși, făină
de secară, făină de nuci, făină de tapioca, făină
cu trufă, făină pentru prăjituri, făină de orez, făină
de grâu, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de hrișcă (pentru alimente),
terci din făină de orez, pesmet, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arpacaș pentru
alimentație umană, griș, griș procesat, grisine
groase, grisine subțiri, griș de porumb, budincă
de griș, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, mălai, gogoși
din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse

de patiserie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de morarit, produse de
panificatie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor de cofetărie, produse de morarit,
produse de panificatie, produse de patiserie
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, de produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie, servicii de morărit.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei patiserii, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────
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(210) M 2021 06703
(151) 16/09/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEŢ BACAU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PANEM NOSTRUM 1957

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12;
27.07.01

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

clase:
30. Făină de grâu, făină de secară, griș, griș
procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse de
patiserie, produse de panificatie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu făină de grâu, făină de secară, griș, griș
procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse
de patiserie, produse de panificatie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu făină
de grâu, făină de secară, griș, griș procesat,
arpacaș de ovăz, pesmet, produse de patiserie,
produse de panificatie, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor si anume făină de
grâu, făină de secară, griș, griș procesat,
arpacaș de ovăz, pesmet, produse de patiserie,
produse de panificatie, prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre făină de grâu, făină
de secară, griș, griș procesat, arpacaș de
ovăz, pesmet, produse de patiserie, produse de
panificatie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru

vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la făină de grâu, făină de secară,
griș, griș procesat, arpacaș de ovăz, pesmet,
produse de patiserie, produse de panificatie,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor făină de grâu, făină de secară, griș,
griș procesat, arpacaș de ovăz, pesmet, produse
de patiserie, produse de panificatie (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de panificatie si produse de
patiserie, servicii de morărit.

───────

(210) M 2021 06704
(151) 16/09/2021
(732) RANJAK MEDIA-M SRL, STR.

HĂRMANULUI, NR. 17A, BLOC
212, SC B, AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

RANJAK MEDIA AGENTIA DE
MARKETING A MEDICILOR
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(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 03.07.01; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (HEX #22133F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Marketing digital, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
servicii de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în marketing,
previzionare de marketing, studii de marketing,
servicii de marketing comercial, consultanță
profesională în marketing, efectuarea studiilor
de marketing, analiza tendințelor de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
în publicitate și marketing, publicitate, agenții
de publicitate, servicii de publicitate directă
prin poștă furnizate de întreprinderi specializate,
publicitate directă prin poștă, publicitate prin
corespondență, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță în afaceri
privind publicitatea, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, cercetare de piață
pentru publicitate, difuzarea de date privind
publicitatea, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață.

───────

(210) M 2021 06705
(151) 16/09/2021
(732) EVO INF SRL, STR. MARULUI

NR. 16, JUDEŢ TIMIŞ, CHISODA,
307221, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SELA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Ceară pentru epilat, ceară pentru mustață,
ceară pentru coafarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, farduri,
deodorante şi antiperspirante, preparate pentru
baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, preparate şi tratamente pentru păr,
produse pentru epilare şi bărbierit, săpunuri şi
geluri, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
creme bb de înfrumuseţare, creme şi loţiuni
cosmetice, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
de baie şi de duş, geluri de corp, henna pentru
scopuri cosmetice, loţiuni de înfrumuseţare,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă,
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse pentru curăţarea mâinilor,
pudră cremoasă pentru faţă, pudră de mâini,
sclipici pentru corp, rezerve de cosmetice pentru
dozatoare, serumuri de înfrumuseţare, seruri de
uz cosmetic, sclipici sub formă de spray pentru
uz cosmetic, spume de curăţare pentru corp,
spume pentru duş, spume de curăţare a pielii,
uleiuri de faţă, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, şerveţele
de unică folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, şerveţele cosmetice
umezite în prealabil, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, adezivi pentru gene,
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păr şi unghii false, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corectoare anticearcăne, corector
facial, cosmetice colorate, motive decorative
autocolante de uz cosmetic, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, creme pentru
bronzare, creme pentru bronzarea pielii, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, produse
de demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz lichid, fard de pleoape, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fond de ten sub formă de cremă,
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, produse cosmetice pentru
gene, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, loţiuni pentru bronzat (cosmetice),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, mascara
pentru gene lungi, măşti de frumuseţe, palete
de luciu de buze, pastă cosmetică pentru
aplicare pe faţă pentru combaterea luciului,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
de machiaj pentru faţă şi corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de acoperire
a coşurilor şi a petelor sau imperfecţiunilor
tenului, produse de machiaj pentru faţă şi corp,
pudră albă de faţă de uz cosmetic, pudră
de machiaj, pudră liberă pentru faţă, pudre
compacte (produse cosmetice), pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, pudră pentru faţă, pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră pentru faţă sub formă
de hârtie acoperită cu pudră, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), rezerve pentru
pudriere (cosmetice), rimel, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru faţă, sclipici pentru faţă şi corp,
soluţii de bronzare, spume (cosmetice), tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuş lichid pentru

ochi, uleiuri de cuticule, vopsea pentru faţă,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, vopsele de
corp (produse cosmetice), adezivi pentru fixarea
genelor false, abţibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru lipirea sprâncenelor false, balsam
de buze (nemedicamentos), balsamuri de
buze, balsamuri de buze cu procţie solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
unghii, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, bază pentru unghii (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic, benzi
pentru efect de pleoapă dublă, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
cremă cosmetica pentru mâini, cremă cu
protecţie solară rezistentă la apă, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme aromoterapeutice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecţie
solară, creme de corp (nemedicinale), creme
de curăţare, creme de noapte (cosmetice),
creme de curăţare pentru piele, creme de
piele nemedicinale, creme de protecţie, creme
de protecţie solară (cosmetice), cremă de
noapte, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de zi, creme după plajă, creme
exfoliante, creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme parfumate, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru corp parfumate, creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru piele, creme pentru măşti
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru întreţinerea pielii de uz cosmetic,
fond de ten iluminator pentru piele, gel pentru
unghii, geluri cosmetice pentru ochi, geluri de
curăţare, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru bronzare, geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, gene, gene false, hârtie abrazivă
de tip şmirghel pentru unghii, hârtie abrazivă
pentru unghii, intăritor pentru unghii, intăritor
pentru unghii (cosmetice), lac de bază pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, lac pentru
albirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
lotiuni parfumate pentru corp, loţiuni pentru
bronzare, loţiuni pentru ochi, loţiuni solare
(cosmetice), ojă creion, ojă de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, primer pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice de protecţie a buzelor,
produse demachiante pentru ochi, produse
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pentru buze (nemedicinale), pudră de toaletă,
pudră parfumată (de uz cosmetic), rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
ruj cu protecţie solară (cosmetice), spray-uri
de protecţie solară, săruri de baie, săruri de
duş, nu de uz medical, şerveţele impregnate
cu loţiuni de curăţare a pielii, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului, spumă de curăţare,
sprâncene false, sprâncene false adezive, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale preţioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, uleiuri de uz cosmetic, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii, vârfuri pentru
unghii (cosmetice), apă de colonie, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, arome,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri de uz personal, balsam
pentru cuticule, adezivi pentru uz cosmetic,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
fixarea meşelor, ceruri de masaj, cosmetice,
cremă pentru cuticule, dischete demachiante
din vată, gel de aloe vera de uz cosmetic, lac
de uz cosmetic, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, trusă pentru cosmetice,
uleiuri pentru masaj, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate pentru
uz cosmetic, şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice, uleiuri şi loţiuni pentru masaj,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, creme pentru epilare.
8. Aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
non-electrice, împletitoare de păr electrice,
aparate de epilat, aparate de tuns părul, electrice
şi acţionate 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 pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
pentru tuns si aranjat barba şi mustaţa,
aparate pentru tăierea părului din nas, foarfeci
de tuns, maşini de tuns (unelte acţionate
manual), maşini de tuns electrice, maşini
de tuns electrice de uz personal (acţionate
manual), maşini de tuns părul acţionate manual,
maşini de tuns părul, electrice şi neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, accesorii
pentru manichiură, cleşti de unghii, cleşti
de unghii (unelte manuale), cleşti pentru
unghii, dispozitive de tăiat bătăturile, dispozitive

neelectrice de şlefuit unghiile, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, foarfeci (forfecuţe)
de unghii, freză electrică pentru unghii,
instrumentar de pedichiură, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), truse de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, unghiere (electrice
sau neelectrice), unghiere pentru întreţinerea
pieliţelor, pile pentru unghii, ustensile pentru
împins cuticulele, aparate electrice de coafare,
cleşti pentru întors genele, foarfece, foarfece
pentru cuticule, foarfeci (unelte acţionate
manual), foarfece de uz personal (electrice şi
neelectrice), ondulator electric de păr, pensete,
plăci electrice de întins părul, maşini de tuns
(manuale), pulverizatoare manuale cu pompă,
suporturi pentru foarfece.
11. Încălzitoare de ceară pentru epilat, aparate
de bronzat (lămpi), aparate cu raze ultraviolete
pentru bronzarea întregului corp, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feţei, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat orizontale
cu raze ultraviolete, de uz cosmetic, aparate
pentru bronzat folosite în solarii, nu de uz
medical, cabine de bronzare, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, lămpi pentru bronzat, lămpi solare,
solare, solarii, altele decât cele de uz medical,
căşti pentru uscat părul, uscătoare de păr,
uscătoare de păr (de uz casnic), uscătoare
de păr de voiaj, uscătoare de păr electrice,
uscătoare de păr electrice portabile, maşini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical).
21. Bureţei pentru machiaj, bureţi, bureţi
de toaletă, aplicatoare pentru farduri de
ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare de fard, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate de
demachiat, non-electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, bureţi pentru corp, bureţi
pentru exfolierea pielii, ustensile cosmetice,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de şerveţele pentru faţă,
bureţi pentru curăţarea feţei, dispozitive de
demachiere, distribuitoare pentru cosmetice,
pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, periuţe pentru gene, pămătufuri pentru
pudrat, pieptene, piepteni, piepteni electrici,
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piepteni cu dinţi rari pentru păr, portfarduri
(accesorizate), pudre compacte (cutii), pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, spatule
cosmetice, periuţe pentru sprâncene, suporturi
pentru cosmetice, perii de unghii, truse
de toaletă, bureţi de faţă pentru aplicarea
machiajului, bureţi de baie, bureţi pentru
aplicarea pudrei de corp, centuri pentru machiori,
piepteni de păr electrici, piepteni pentru gene,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare.
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, analiza datelor studiilor de piaţă,
analiza impactului publicităţii, analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă, analiza reacţiei
consumatorilor, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
statisticilor studiului de piaţă, analiza studiilor
de piaţă, analiza în domeniul marketingului,
analize de piaţă, analize publicitare, analiză
a pieţei cerealelor, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, analiză şi cercetare de piaţă,
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune, cercetare computerizată
de piaţă, cercetare de piaţă pentru compilare
de informaţii despre telespectatori, cercetare
de piaţă pentru compilarea de informaţii
despre cititorii publicaţiilor, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, cercetare de
piaţă pentru publicitate, cercetare în domeniul
publicităţii, cercetare şi analiză în domeniul
manipulării pieţei, cercetarea consumatorului,
cercetarea de piaţă şi studii de marketing,
studii de piaţă, prospectare de piaţă, previziuni
de piaţă, pregătire de rapoarte de analiză a
pieţei, intervievare în scopul cercetării pieţei,
investigaţii privind strategia de marketing,
intervievare pentru cercetarea calitativă de piaţă,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, furnizare de informaţii despre studii
de piaţă, evaluări statistice ale datelor de
marketing, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, elaborare de sondaje de
opinie, elaborare de studii de marketing,
difuzarea de date privind publicitatea, efectuarea
studiilor de marketing, consultanţă în domeniul
cercetării pieţei, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, cercetarea pieţei prin
intermediul unei baze de date computerizate,
rapoarte aferente analizelor de piaţă, realizare

de studii de piaţă care implică sondaje de opinie,
servicii computerizate de cercetare de piaţă,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de analiză de piaţă privind disponibilitatea
antichităţilor, servicii de analiză de piaţă privind
disponibilitatea bunurilor, servicii de analiză de
piaţă privind vânzarea de antichităţi, servicii de
analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
servicii de cercetare cu privire la publicitate şi
marketing, servicii de cercetare de piaţă pentru
editori, servicii de cercetare de piaţă privind
fidelizarea clienţilor, servicii de cercetare de
piaţă privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de colectare de date privind cercetarea pieţei,
sondaje de opinie, sondaje de piaţă prin telefon,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie şi de înfrumuseţare,
studii de preţ, studii de sondaje de opinie
cu privire la piaţă, studii privind imaginea
companiei, studii referitoare la profit, studiu de
piaţă şi analiza studiilor de piaţă, servicii de
consultanţă privind studiul de piaţă, servicii de
informaţii despre piaţa de consum, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de recuperare de date privind cercetarea pieţei,
servicii de studiu de piaţă privind mijloacele
de difuzare, servicii în domeniul evaluării de
piaţă, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, agenţii de publicitate,
afişaj, afişare de anunţuri publicitare pentru
pentru terţi, campanii de marketing, căutare de
sponsorizare, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
închiriere spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei, estimări pentru marketing,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale,
concepere de broşuri publicitare, concepere
de fluturaşi publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, marketing direct, marketing financiar,
marketing de produse, intermediere publicitară,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
mostre de produse, marketing prin telefon,
publicitate, publicitate online, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, publicitate la
produsele şi serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
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prin internet, publicitate pentru terţi pe internet,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de grafică publicitară,
publicitate şi marketing, publicitate televizată,
servicii de promovare, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet.

───────

(210) M 2021 06706
(151) 16/09/2021
(732) ANDREI IORDACHE, STR.

NEDEIA, NR. 20, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050276, ROMANIA
ANCA-IRINA CIOCHINARU, BDUL
LIVIU REBREANU 23, BL M10,
SC 2, ET 1, AP 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031776, ROMANIA

(540)
Stomatologie Biomimetica

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 06707
(151) 16/09/2021
(732) LILIACUL S.R.L., STRADA

DOCTOR IOAN MIHALYI
DE APȘA NR. 15, JUDETUL
MARAMURES, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Liliacul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.05

(591) Culori revendicate:Violet (Pantone 2351
C)

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

28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise (jocuri), dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de biliard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri de masă, sănii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/09/2021

bob, aparate pentru culturism, aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii), aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf), unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot, mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf, cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe

pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu
velă pentru windsurf, machete de vehicule la
scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, piei de focă (învelitori pentru
schiuri), apărători de tibie (articole sportive),
fluturaşi (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare de
antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, mese de tenis de masă,
ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de
teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, cochilii de protecție pentru sport,
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etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres, articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de

informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii de
revizuire a articolelor din ziar, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
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sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicaţii,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online.

───────

(210) M 2021 06708
(151) 16/09/2021
(732) PHOENIX MEDIA S.R.L.,

STR. VULTURILOR 89-91,
CAMERELE 2,3,4,5,6,7, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

ebacklit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, emițătoare
optice, echipamente pentru colectarea de
date, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
de procesare a semnalelor digitale, doze
de redare pentru aparate de telecomunicații,
dongle de interfață multimedia de înaltă
definiție, dispozitive pentru stocarea de date,
panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă subțire-
ecran cu cristale lichide), organizatoare
electronice, multiplexoare video, receptoare
optice, procesoare de voce, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia, terminale
pentru recepția semnalului, transformatoare
acustice, conținut media, date înregistrate
electronic de pe internet, date înregistrate
electronic, film holografic, fișiere multimedia
descărcabile, holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, microfilme
sensibile expuse, înregistrări magnetice, aparate
de semnalizare, afisaje electronice, afișaje
electroforetice, afișaje numerice electronice,
afișaje matriceale active, afișaje fixate pe cap,
afișaje care se pot purta ca îmbrăcăminte,
afișaje pentru radar, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
amplificatoare de semnale de televiziune,
amplificatoare video, antene parabolice de
televiziune, antene parabolice pentru transmisii
prin satelit, aparate cinematografice, aparate de
editare pentru filme cinematografice, aparate
cu afișaje video montate pe cap, aparate
de monitorizare pentru televiziune, aparate de
prelucrare a imaginilor, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de redare video, aparate
de înregistrare pentru discuri video, aparate de
înregistrare video (pvr), aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate tv, aparate de supraveghere
vizuală, aparate de transmisie și recepție pentru
difuzare de programe de televiziune, aparate
digitale de înregistrare video, aparate electronice
pentru afișarea scorurilor, aparate pentru efecte
video, aparate pentru reproducerea imaginilor,
aparate video, aparate video interactive,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
aviziere iluminate, camere de filmat, camere de
filmat pentru difuzare, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, camere de
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televiziune, casete luminoase, controlere pentru
monitoare video, decodoare digitale, dispozitive
de afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), dispozitive de afișaj electronice, aparate
de proiecție pentru diapozitive, dispozitive
de înregistrare tv, dispozitive de afișare
de imagini holografice montate pe cap,
dispozitive de afișaj publicitar (mecanice sau
luminoase), dispozitive totalizatoare, dispozitive
și aparate cinematografice, echipament
stereoscopic pentru vizualizare 3d, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
echipamente de afișaj cu plasmă, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, echipamente video,
ecrane, ecrane cu cristale lichide (lcd) pentru
sisteme home cinema, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișare cu cristale
lichide, ecrane de afișare video care se poartă în
combinație cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni
mari, ecrane de computer, ecrane de proiecție,
ecrane de proiecție pentru filme artistice,
ecrane de televizor, ecrane fluorescente, ecrane
holografice, ecrane interactive cu imagini grafice,
ecrane optice pentru vizualizare, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane tactile, ecrane
video, filtre anti-reflex pentru ecrane de
televizor și calculator, filtre anti-reflex pentru
televizoare, filtre optice pentru ecrane, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, firme de neon, firme mecanice, firme
metalice (electrice), firme metalice (luminoase),
monitoare cu ecran plat, monitoare comerciale,
monitoare color, monitoare, module de afișare
pentru televizoare, miniproiectoare, lcd (ecrane
cu cristale lichide), indicatoare electrice,
indicatoare digitale electronice, monitoare lcd,
monitoare led, monitoare (hardware pentru
calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
monitoare cu raport de aspect mare, monitoare
de afișaj pentru furnizarea unei vederi de
360 grade pentru un vehicul, monitoare pentru
aparate de jocuri electronice portabile, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
monitoare pentru aparatele de jocuri video de tip
arcade, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice, panouri
de afişaj cu leduri (led), panouri de afișaj cu
oled (diodă organică emițătoare de lumină),
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de afișaj electronic, panouri de afișaj pentru
vehicule, panouri de afișare electroluminiscente,
panouri de afișare electronice, panouri
digitale, panouri de semnalizare cu afișaj
digital, panouri electronice pentru afișarea

de mesaje, panouri electronice pentru
notițe, panouri indicatoare, panouri indicatoare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri indicatoare mecanice luminoase,
panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri informative digitale, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri luminoase electrice,
panouri mecanice de afișaj stradal, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
de discuri video, playere și recordere
video combinate, procesoare video, aparate
de proiecție, proiectoare, proiectoare lcd,
proiectoare cinematografice, proiectoare cu
focalizare automată, proiectoare cu focusare
automată, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare holografice, proiectoare
multimedia, televizoare, videoproiectoare,
terminale de date vizuale, terminale grafice,
terminale pentru afișare de informații, software
de calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descarcabil, panouri informative
cu afisaj electronic, publicatii electronice,
descarcabile, avertizoare luminoase (semnale
luminoase), dispozitive de intercomunicare,
ecrane de proiectie, aparate de proiectie, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiectie
prin transparenta, indicatoare, luminoase,
ecrane video., , camere video, receptoare audio
si video.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, distribuire de anunțuri publicitare, servicii
de difuzare de materiale publicitare, distribuție
de reclame pe stradă, distribuție și difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
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rețea informatică globală, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții prin
intermediul televiziunii și la domiciliu, prezentare
de produse, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
afișaj, agenții de publicitate, analize publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, campanii de marketing,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
organizarea de expoziții comerciale și servicii
expoziționale, furnizare de informații publicitare,
intermediere publicitară, marketing pe internet,
marketing digital, întocmirea de texte de
publicitate comercială, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, servicii de creare de
mărci, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, asistență în marketing,

consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate
și cantitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în publicitate și marketing, plasare de reclame,
informații despre metode de vânzare, furnizare
de informații comerciale consumatorilor, servicii
de comenzi online, servicii de telemarketing,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de consultanță în afaceri,
asistență în afaceri, servicii de agentie de
publicitate, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afise
publicitare, închirierea panourilor de afisaj
(panouri publicitare), asistenta în managementul
afacerilor, compilarea de informatii în baze de
date computerizate, dezvoltarea de concepte
publicitare, marketing, marketing în cadrul
editarii produselor software, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar.

───────

(210) M 2021 06709
(151) 16/09/2021
(732) ANYTACOOKING SRL, STR.

EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
CHOCO DECO

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcții, sticlărie, porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).

───────

(210) M 2021 06710
(151) 16/09/2021
(732) PIXELOTECA SRL, STR.

LOGOFAT STANCIU MIHOVEANU,
BLOC A21, SC. B, AP 9, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Editura TEMPORA

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

41. Editare de publicații, editare de înregistrări
audio, editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2021 06711
(151) 16/09/2021
(732) PHOENIX MEDIA S.R.L.,

STR. VULTURILOR 89-91,
CAMERELE 2,3,4,5,6,7, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI
, 050558, ROMANIA

(540)

ebacklit by Phoenix Media

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri,
mov

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, emițătoare
optice, echipamente pentru colectarea de
date, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
de procesare a semnalelor digitale, doze
de redare pentru aparate de telecomunicații,
dongle de interfață multimedia de înaltă
definiție, dispozitive pentru stocarea de date,
panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă subțire-
ecran cu cristale lichide), organizatoare
electronice, multiplexoare video, receptoare
optice, procesoare de voce, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia, terminale
pentru recepția semnalului, transformatoare
acustice, conținut media, date înregistrate
electronic de pe internet, date înregistrate
electronic, film holografic, fișiere multimedia
descărcabile, holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, microfilme
sensibile expuse, înregistrări magnetice, aparate
de semnalizare, afisaje electronice, afișaje
electroforetice, afișaje numerice electronice,
afișaje matriceale active, afișaje fixate pe cap,
afișaje care se pot purta ca îmbrăcăminte,
afișaje pentru radar, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
amplificatoare de semnale de televiziune,
amplificatoare video, antene parabolice de
televiziune, antene parabolice pentru transmisii
prin satelit, aparate cinematografice, aparate de
editare pentru filme cinematografice, aparate
cu afișaje video montate pe cap, aparate
de monitorizare pentru televiziune, aparate de
prelucrare a imaginilor, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de redare video, aparate
de înregistrare pentru discuri video, aparate de
înregistrare video (pvr), aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate tv, aparate de supraveghere
vizuală, aparate de transmisie și recepție pentru
difuzare de programe de televiziune, aparate
digitale de înregistrare video, aparate electronice
pentru afișarea scorurilor, aparate pentru efecte
video, aparate pentru reproducerea imaginilor,
aparate video, aparate video interactive,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
aviziere iluminate, camere de filmat, camere de
filmat pentru difuzare, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, camere de
televiziune, casete luminoase, controlere pentru
monitoare video, decodoare digitale, dispozitive
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de afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), dispozitive de afișaj electronice, aparate
de proiecție pentru diapozitive, dispozitive
de înregistrare tv, dispozitive de afișare
de imagini holografice montate pe cap,
dispozitive de afișaj publicitar (mecanice sau
luminoase), dispozitive totalizatoare, dispozitive
și aparate cinematografice, echipament
stereoscopic pentru vizualizare 3D, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
echipamente de afișaj cu plasmă, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, echipamente video,
ecrane, ecrane cu cristale lichide (lcd) pentru
sisteme home cinema, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișare cu cristale
lichide, ecrane de afișare video care se poartă în
combinație cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni
mari, ecrane de computer, ecrane de proiecție,
ecrane de proiecție pentru filme artistice,
ecrane de televizor, ecrane fluorescente, ecrane
holografice, ecrane interactive cu imagini grafice,
ecrane optice pentru vizualizare, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane tactile, ecrane
video, filtre anti-reflex pentru ecrane de
televizor și calculator, filtre anti-reflex pentru
televizoare, filtre optice pentru ecrane, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, firme de neon, firme mecanice, firme
metalice (electrice), firme metalice (luminoase),
monitoare cu ecran plat, monitoare comerciale,
monitoare color, monitoare, module de afișare
pentru televizoare, miniproiectoare, lcd (ecrane
cu cristale lichide), indicatoare electrice,
indicatoare digitale electronice, monitoare lcd,
monitoare led, monitoare (hardware pentru
calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
monitoare cu raport de aspect mare, monitoare
de afișaj pentru furnizarea unei vederi de
360 grade pentru un vehicul, monitoare pentru
aparate de jocuri electronice portabile, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
monitoare pentru aparatele de jocuri video de tip
arcade, monitoare pentru semnalizare digitală,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice, panouri
de afişaj cu leduri (led), panouri de afișaj cu
oled (diodă organică emițătoare de lumină),
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de afișaj electronic, panouri de afișaj pentru
vehicule, panouri de afișare electroluminiscente,
panouri de afișare electronice, panouri
digitale, panouri de semnalizare cu afișaj
digital, panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri electronice pentru
notițe, panouri indicatoare, panouri indicatoare

(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri indicatoare mecanice luminoase,
panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri informative digitale, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri luminoase electrice,
panouri mecanice de afișaj stradal, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
de discuri video, playere și recordere
video combinate, procesoare video, aparate
de proiecție, proiectoare, proiectoare lcd,
proiectoare cinematografice, proiectoare cu
focalizare automată, proiectoare cu focusare
automată, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare holografice, proiectoare
multimedia, televizoare, videoproiectoare,
terminale de date vizuale, terminale grafice,
terminale pentru afișare de informații, receptoare
audio si video, camere video, software
de calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descarcabil, panouri informative
cu afisaj electronic, publicatii electronice,
descarcabile, avertizoare luminoase (semnale
luminoase), dispozitive de intercomunicare,
ecrane de proiectie, aparate de proiectie, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiectie
prin transparenta, indicatoare, luminoase,
ecrane video.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, distribuire de anunțuri publicitare, servicii
de difuzare de materiale publicitare, distribuție
de reclame pe stradă, distribuție și difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea de
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spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții prin
intermediul televiziunii și la domiciliu, prezentare
de produse, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
afișaj, agenții de publicitate, analize publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, campanii de marketing,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de informații publicitare, intermediere
publicitară, marketing pe internet, marketing
digital, întocmirea de texte de publicitate
comercială, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
publicitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, servicii de creare de
mărci, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date

senzoriale, precum și referitoare la calitate
și cantitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în publicitate și marketing, plasare de reclame,
informații despre metode de vânzare, furnizare
de informații comerciale consumatorilor, servicii
de comenzi online, servicii de telemarketing,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de consultanță în afaceri,
asistență în afaceri, servicii de agentie de
publicitate, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afise
publicitare, închirierea panourilor de afisaj
(panouri publicitare), asistenta în managementul
afacerilor, compilarea de informatii în baze de
date computerizate, dezvoltarea de concepte
publicitare, marketing, marketing în cadrul
editarii produselor software, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar.

───────

(210) M 2021 06712
(151) 16/09/2021
(732) VITICOLA CORCOVA SRL,

STR. PRINCIPALA, NR. 293,
JUD. MEHEDINŢI, CORCOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)
CORCOVA TRAIL RACE

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

41. Activitati sportive si culturale, organizarea si
coordonarea de evenimente de degustare de
vinuri in scopuri educative si/sau recreative.

───────
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(210) M 2021 06713
(151) 16/09/2021
(732) SEBASTIAN TUDORICI, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 22A,
ET. 2, APT. A-22, JUD ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

GRAND SLOTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment, instruire, furnizarea
de activităţi de petrecere a timpului liber
(divertisment), activități sportive, săli de jocuri,
organizare de jocuri și competiții, jocuri de
noroc, administrare (organizare) de jocuri de
poker, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, jocuri de pariuri on-line,
servicii de jocuri de loterie, servicii de jocuri
de pronosticuri, servicii de jocuri de cărţi, jocuri
electronice, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, pariuri sportive,
servicii oferite de cazinouri, servicii specifice
cazinourilor, servicii de cazino (jocuri), servicii de
cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, serviciile
menționate anterior online pe toate tipurile de
rețele de comunicare, închiriere de mașini și
aparate de jocuri, furnizare de instalații de săli
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru jocuri, servicii de jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2021 06714
(151) 16/09/2021
(732) TUDOR BĂLEANU, STR.

DRUBETA NR. 97, BL.A1, AP.3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

TUDOR MOTORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.01; 24.13.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor, regruparea
în avantajul terţilor a automobilelor, vehicule
motorizate, piese de schimb pentru automobile,
accesorii pentru automobile (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, oganizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate prin
internet pentru vânzare de automobile, servicii
de publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate, servicii de gestionare comercială
de flote de vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/09/2021

(210) M 2021 06716
(151) 16/09/2021
(732) Fedima Romania Asociația

Română a Producătorilor și
Furnizorilor de Ingrediente din
Industria Panificației, Patiseriei
și Cofetăriei (Fedima Romania),
STR. CRISTEA MATEESCU
NR. 2, BL. 35, SC. 2, PARTER,
AP. 57, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FEDIMA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.17.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2D2B6E), portocaliu (HEX #FBAE2A)

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

29. Carne si produse din carne, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri
si grăsimi comestibile, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, supe și baze
de supă, extracte din carne, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, mâncăruri preparate respectiv:
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate pe
bază de carne, tocane (alimente), pârjoale

(alimente), supă semipreparată, tocană cu
curry semipreparată, alimente semipreparate și
gustări sărate respectiv: gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de legume, gustări
pe bază de tofu, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de lapte, gustări din alge marine
comestibile, gustări pe bază de brânză, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă.
30. Făină, amestecuri de făină și preparate
făcute din cereale, pâine și produse de
panificație, specialități de panificație, produse
tradiționale de panificație și patiserie, produse
de brutărie, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată și deserturi, cereale procesate, amidon
și produse din acestea, preparate pentru copt
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, produse apicole respectiv: miere,
miere naturală, miere maturată natural, miere
(pentru alimentație), miere de Manuka, miere de
Helichrysum, miere cu trufe, înlocuitori de miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse tartinabile dulci (miere), bomboane
nemedicinale cu miere.
35. Servicii de publicitate marketing și
promovare a intereselor producătorilor și
furnizorilor din industria panificației, cofetăriei
si patiseriei, pentru a dezvolta și promova
drepturile și obligațiile acestora, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Organizarea de conferințe și expoziții,
servicii educative și de instruire, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06717
(151) 16/09/2021
(732) SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE

SRL, STR. PRIMAVERII NR.23,
SAT CÂRCEA, JUDETUL DOLJ,
COMUNA CÂRCEA, DOLJ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

MEZELURI DIN Bănie

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.02; 02.01.01;
02.01.11

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, carne, carne afumată, carne ambalată,
carne (aspic de -), carne de curcan, carne de
pasăre, carne de mânzat, carne de porc, carne
de rață, carne de vânat, carne de vită, carne
pentru cârnați, carne preparată, carne uscată,
carne conservată, cărnuri sărate, felii de carne
de oaie, jambon, jumări de porc, măruntaie,
mezeluri, paste de carne, pastramă, produse
din carne preparate, salam, tobă, șuncă, bacon
(slănină), cârnaţi, cârnați cruzi, cârnați chorizo,
cârnați în aluat, caltaboş cu sânge/ cârnaţi
cu sânge, crevurşti, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a

produselor alimentare, a produselor din carne,
preparate din carne, mezeluri, din productie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
a produselor din carne, preparate din carne,
mezeluri, servicii de magazin fizic sau on-line
de comert cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
administraţie comercială, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 06718
(151) 16/09/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA,

PIATA PRESEI LIBERE NR.1,
CASA PRESEI, CORP A3, ET.4,
CAM.29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Dincolo de ceea ce știm

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06719
(151) 16/09/2021
(732) IANIS HOME INVEST SRL, STR.

IORDACHI LOZONSCHI, NR.6,
CAMERA 2, BLOC C1, ET.4,
AP.16, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Beauty Alien

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 4019
C), negru (Pantone 419 C)

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

3. Produse cosmetice, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, articole
de parfumerie și odorizante, adezivi pentru uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, produse
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, geluri de masaj,
altele decât cele de uz medicinal, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate abrazive pentru
corp, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, preparate emoliente (cosmetice),
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
produse cosmetice, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, sprayuri
cu apă minerală de uz cosmetic, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, trusă pentru
cosmetice, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, cosmetice pentru vânzare sub
formă de kit, cosmetice nemedicinale, loțiuni
nemedicinale, preparate cosmetice care ajută la
slăbit, produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru tratamentul scalpului,
tampoane de curățare impregnate cu produse

cosmetice, uleiuri de masaj, unguente de uz
cosmetic.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare
de afaceri, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea magazinelor, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în administrarea afacerilor în
domeniul francizelor, asistență în administrarea
întreprinderilor industriale și comerciale,
asistență în afaceri, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în domeniul administrării afacerilor în regim
de franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare a
afacerii, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză, asistență
în materie de management, conducerea
afacerilor (asistență în -), furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în
sistem de franciză, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, intermediere publicitară,
intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte de publicitate, negociere
de contracte pentru terti privind achiziția și
vânzarea de produse, organizarea administrării
afacerilor, planificarea administrării afacerilor,
servicii de administrare a afacerilor, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială
în legătură cu relaționarea dintre diferiți
profesioniști și clienți, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
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sau comerciale, supervizare de afaceri,
administrarea vânzărilor, n servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 06721
(151) 16/09/2021
(732) ONEDIA DISTRIBUTION SRL, BD.

BIRUINTEI NR. 227, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Exovari

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:alb, verde (Pantone
354C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj.

───────

(210) M 2021 06722
(151) 16/09/2021
(732) GEORGE-ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI, NR. 7, BL. 4, SC. A,
PARTER, AP. 1, SAT TOMEȘTI,
JUD. IAȘI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

AllShopElectronics

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
26.01.03; 26.04.09; 26.03.06

(591) Culori revendicate:albastru, crem,
galben

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

9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, dispozitive de navigație gps,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
software pentru sisteme de navigație gps,
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
căști, căști stereo, căști audio, căști antifonice,
căști pentru telefoane, căști pentru muzică,
casti fara fir, căști fără fir, căști in-ear,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, echipamente endoscopice de
uz industrial, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, MP3-playere, cutii pentru MP3
player, huse de protecție pentru playere MP3,
baze de andocare pentru MP3 playere, huse
pentru aparatură de citire a fișierelor în format
MP3, aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical, aparate de testare a transmisiilor
vehiculelor, aparate pentru testarea frânelor,
aparate pentru testarea materialelor, dispozitiv
de comandă pentru parcarea automată a
mașinilor, aplicații de calculator pentru comanda
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parcării automate a mașinilor, senzori de
parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru
media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, artușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,

analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
mixaj (aparate audio), aparate de mixaj audio,
aparate de procesare audio, aparate digitale
de redare a sunetului, aparate digitale de
redare de benzi audio, aparate de transmisie
și recepție pentru radiodifuziune, aparate de
securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate digitale de redat muzica, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
pentru antibruiaj, aparate mobile de transmisie
radio, aparate pentru efecte audio, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparatură
audio, aparate stereo pentru vehicule, boxe
de calculator, boxe de monitor, boxe fara fir,
boxe portabile, boxe pentru conferințe video,
boxe pentru aparate de redare cu disc, bureți
pentru căști, butoane pentru microfon, cabluri
adaptoare pentru căști, cabluri pentru boxe,
casetofoane, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști auriculare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, difuzoare
fără fir, dictafoane, difuzoare, console de mixaj
audio, console pentru căști, cuploare acustice,
cutii pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mufe pentru microfon, pedale pentru
controlul volumului, pedale wah-wah, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării cu
amplificatoare de sunet, playere de muzica
portabile, plăci de circuite audio, portavoce,
prize duble pentru căști, procesatoare de efecte
de chitară, procesoare de sunet, proiectoare
audio, radiocasetofoane, aparate de radio pentru
mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri, radiouri alimentate cu
energie solară, radiouri portabile, raportoare
pentru alinierea cartușelor, receptoare audio,
receptoare radio, rezonatoare, selectoare de
canale radio, suporturi pentru boxe, suporturi
de fixare pentru difuzoare, afisaje electronice,
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afișaje pentru vehicule, amplificatoare video,
aparate cinematografice, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate tv, aparate de supraveghere
vizuală, aparate digitale de înregistrare video,
aparate pentru efecte video, aparate video,
aparatură tv de recepționare prin satelit,
camere de televiziune, camere video 360º,
controlere pentru monitoare video, convertoare
pentru televiziune prin cablu, convertizoare
standard de televiziune, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică în
2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu

leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
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echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot

fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
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de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru

telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
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comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu:
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive de navigație GPS, senzori giroscopici
care folosesc funcții GPS, software pentru
sisteme de navigație GPS, aparate de sistem
de poziționare globală (GPS), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
receptoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), căști,
căști stereo, căști audio, căști antifonice,
căști pentru telefoane, căști pentru muzică,
casti fara fir, căști fără fir, căști in-ear,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, echipamente endoscopice de
uz industrial, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, MP3-playere, cutii pentru
MP3 player, huse de protecție pentru playere
MP3, baze de andocare pentru MP3 playere,
huse pentru aparatură de citire a fișierelor
în format MP3, aparate pentru diagnosticarea
motorului, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate pentru testarea
frânelor, aparate pentru testarea materialelor,
camere video de supraveghere, dispozitiv
de comandă pentru parcarea automată a
mașinilor, aplicații de calculator pentru comanda
parcării automate a mașinilor, senzori de
parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru

media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, artușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
mixaj (aparate audio), aparate de mixaj audio,
aparate de procesare audio, aparate digitale
de redare a sunetului, aparate digitale de
redare de benzi audio, aparate de transmisie
și recepție pentru radiodifuziune, aparate de
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securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate digitale de redat muzica, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
pentru antibruiaj, aparate mobile de transmisie
radio, aparate pentru efecte audio, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparatură
audio, aparate stereo pentru vehicule, boxe
de calculator, boxe de monitor, boxe fara fir,
boxe portabile, boxe pentru conferințe video,
boxe pentru aparate de redare cu disc, bureți
pentru căști, butoane pentru microfon, cabluri
adaptoare pentru căști, cabluri pentru boxe,
casetofoane, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști auriculare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, difuzoare
fără fir, dictafoane, difuzoare, console de mixaj
audio, console pentru căști, cuploare acustice,
cutii pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mufe pentru microfon, pedale pentru
controlul volumului, pedale wah-wah, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării cu
amplificatoare de sunet, playere de muzica
portabile, plăci de circuite audio, portavoce,
prize duble pentru căști, procesatoare de efecte
de chitară, procesoare de sunet, proiectoare
audio, radiocasetofoane, aparate de radio pentru
mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri, radiouri alimentate cu
energie solară, radiouri portabile, raportoare
pentru alinierea cartușelor, receptoare audio,
receptoare radio, rezonatoare, selectoare de
canale radio, suporturi pentru boxe, suporturi
de fixare pentru difuzoare, afisaje electronice,
afișaje pentru vehicule, amplificatoare video,
aparate cinematografice, aparate de proiectare
de fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări
de filme, aparate TV, aparate de supraveghere
vizuală, aparate digitale de înregistrare video,
aparate pentru efecte video, aparate video,
aparatură TV de recepționare prin satelit,

camere de televiziune, camere video 360º,
controlere pentru monitoare video, convertoare
pentru televiziune prin cablu, convertizoare
standard de televiziune, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică în
2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu LEDuri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD
(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini LED, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
LEDuri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
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procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (LCD),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdTV), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare

(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
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unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru

ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
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module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și

celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.

───────

(210) M 2021 06723
(151) 16/09/2021
(732) ANDREEA PAȘOI-SÎRBU, STR.

SFINȚII APOSTOLI NR. 137, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
BUCURESTI/SECTOR 2, 020392,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE FORBAL
E-TWOW AFE 2021

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 21.03.01;
26.11.03; 26.11.12

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

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

16. Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat, truse,
penare şi mape pentru scris, abtibilduri, suporturi
de pahare (discuri), hârtie pentru scrisori,
steaguri, fanioane, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou, felicitări, albume, fotografii, afişe, cărţi
poştale, portrete, panouri publicitare din hârtie
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şi carton, calendare, publicaţii tiparite, cărţi,
periodice, ziare şi reviste toate acestea având
legatură cu fotbalul profesionist.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
sport şi pentru timpul liber, şepci, mănuşi,
ghete de fotbal cu crampoane, echipamente de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucatorii
echipei, veste pentru fotbal, tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal,
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egari, pelerine,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte sport şi
pentru timpul liber, şepci, mănuşi, îmbrăcăminte
şi încălţăminte sport, baticuri de purtat la gât,
bandane, bentiţe, egari, pelerine.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, jocuri electronice şi jocuri video, mese
pentru fotbal de masă, imitaţii în miniatură
de echipamente de fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, porţi de fotbal, mănuşi de
fotbal, decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de
crăciun, protecţii pentru picioare adaptate pentru
practicarea de sporturi.
35. Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist, promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist, şi
anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri
de sponsorizare, publicitate, inclusiv promoţii
de vânzare pentru produse şi servicii ale
altor persoane prin acorduri de sponsorizare
şi licenţiere în legatură cu evenimente
sportive, furnizarea de servicii de consultanţă
privind administrarea personalului pentru echipe
sportive, vânzare de produse pentru suporteri
sub formă de filme dvd, cd-uri, jocuri pentru
calculatoare (programe), jocuri de divertisment
(software) pentru utilizarea cu display-uri externe
sau monitoare, jocuri video pentru utilizarea
cu aparatele de televizor, ochelari de soare,
parasolare, etuiuri şi genţi adaptate pentru
acestea, căşti pentru sport, caschete de
protecţie pentru ciclişti, tetine, biberoane, metale
preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri de mână şi instrumente de ceasornicărie,
strasuri, broşe, ornamente din metale preţioase
pentru pălării, agrafe de cravată şi ace pentru
paruri, butoni de manşetă, medalii, inele de
chei cu ornamente sau embleme, insigne, cupe
din metale preţioase (trofee), hârtie, carton,
produse de imprimerie, fotografii, produse din
hârtie (mape de scris şi articole de birou), pastă
şi lipici pentru papetărie şi de uz menajer, articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale

didactice şi materiale pentru predare (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalat, calendare, abtibilduri, decalcomanii,
suporturi pentru pahare, şerveţele de masă
din hârtie, piele şi imitaţii de piele, valize şi
saci de voiaj, rucsacuri, cufere, pungi, pungi
pentru toaletă, portmonee, umbrele, parasolare
şi bastoane pentru drumeţii, unelte şi recipienţi
pentru uz casnic şi bucătărie, articole din
sticlă, porţelan şi ceramică, căni şi sticle,
sticle izolante, periuţe de dinţi, pungi pentru
toaletă (cu conţinut), ţesături şi produse textile,
aşternuturi de pat şi cuverturi de masă,
steaguri, fanioane, îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, insigne pentru
decorare, nasturi, jocuri şi jucării, articole
de gimnastică şi articole sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, articole
pentru fumători, chibrituri, organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi publicitare,
managementul afacerilor sportivilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului profesionist, organizare
de evenimente, partide şi competiţii de
fotbal profesionist, pronosport pentru fotbal,
cantonamente de fotbal, producţie de filme
legate de fotbal, cursuri de fotbal, producţie
şi montaj de reportaje, filme, documentare
şi programe de televiziune şi radio
asociate cu fotbalul profesionist, organizare
de evenimente fotbalistice, organizarea şi
conducerea de congrese, de seminarii, de
conferinţe, simpozioane, ateliere de formare,
orientare profesională (consiliere educativa
sau de instruire), consiliere (învăţământ),
pregatire profesională (practică) (demonstraţie),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicaţii on-line, servicii de
jocuri online (de pe o reţea informatică),
rezervare de locuri pentru evenimente sportive
publicarea şi editarea de produse de imprimerie,
şi în format electronic (nedescarcabil), şi pe
internet, organizare şi găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, servicii ale
unui club sportiv de fotbal profesionist, productie
şi închiriere de filme, înregistrari video şi dvd-
uri cu privire la aspecte asociate cu fotbalul
profesionist, producţie de evenimente sportive
pentru filme, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, organizare de
rezervări de bilete pentru evenimente sportive
şi alte evenimente de divertisment, rezervare,
prestata şi prin internet, on-line, prin intermediul
televiziunii şi radioului, de locaţii, bilete de intrare
şi acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
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electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive,
exploatarea instalatiilor sportive, coaching şi
training sportive (instruire).

───────

(210) M 2021 06724
(151) 16/09/2021
(732) MIHAIL PAUTOV, STR. EUGENIU

CARADA NR 5-7, SC. 1, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALPHA centrutestare.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
24.13.01; 26.11.22

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX#00bcd4), gri (HEX #37474f)

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

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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06726
(151) 16/09/2021
(732) MAGROT STYLE SRL, STR.

MIHAIL STURZA NR. 22, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700267, IAȘI, ROMANIA

(540)
magrot

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

14. Ceasuri, ceasuri electrice
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, curele de piele
pentru bagaje, curelărie realizată din piele,
curele de umăr din piele, curele de umăr, curele
din imitație de piele, curele din piele, port-
carduri de piele, port-carduri din imitație de piele,
produse din piele brută de ros pentru câini,
serviete din piele, șireturi din piele, șnururi din
piele, articole de voiaj, bagaje, bagaje (genți),
bagaje (pentru călătorie), bagaje de călătorie,
bagaje de mână, borsete, borsete pentru bărbați,
borsete pentru scutece, borsete pentru unelte,
vândute goale, borsete și genți de purtat la
brâu, cadre de pus în spate pentru transportul
copiilor, casete pentru accesorii de frumusețe,
casete pentru monede, rucsacuri pentru purtat
copii, cufere (de voiaj) din împletitură de răchită
kori, cufere (bagaje), cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, curele pentru genți de mână, curele
pentru portmonee, cutii de machiaj, cutii de
pălării, pentru voiaj, cutii de transport, cutii
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru corespondență și documente
de valoare, cutii pentru cravate, pentru voiaj,
cutii pentru cravată, cutii pentru cărți de vizită
(portvizite), mape pentru documente, mape
pentru documente (marochinărie), dosare pentru
conferințe, etichete de cauciuc pentru bagaje,
etichete de plastic pentru bagaje, etichete
metalice pentru bagaje, etichete pentru bagaje,
etichete pentru bagaje (articole din piele), etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee), eșarfe
portbebe, geamantane, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, geamantane pentru
sejururi scurte, genți, genți boston, genți care pot
fi spălate, pentru articole de toaletă, genți casual,
genți cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genți de
călătorie, genti de voiaj din materiale plastice,
genți de cumpărături din piele, genți de lucru,
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genți de mână, genți de mână (poșete), genți
de mână pentru bărbați, genți de plajă, genți
de pânză, genți de seară, genți de stradă, genți
de transport universale, genți de umăr, genți de
umăr pentru copii, genți de voiaj cu rotile, genți de
voiaj din imitație de piele, genți de voiaj din piele
pentru haine, genți de voiaj din pânză, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți
din blană sintetică, genți din imitatie de piele,
genți din piele, genți din pânză, genți diplomat,
genți diplomat pentru documente, genți fabricate
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genti pentru farduri vandute goale,
genți multifuncționale pentru atleți, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru camping,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți
pentru cosmetice vândute goale, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, genți pentru
curieri, genți pentru cărți, genți pentru drumeții,
genți pentru gimnastică, genți pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți pentru
instrumente și partituri (muzică), genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți pentru scule, goale, genți
pentru scutece, genți pentru sport, genți pentru
unelte (neechipate) pentru motociclete, genți
pentru șa, genți pentru școlari, genți scoțiene,
genți servietă, genți sport de uz general, genți
sportive, genți stil bandulieră, genți sub formă
de tub, genți tip sac, genți și portofele din piele,
gentuțe cosmetice, gentuțe universale de purtat
la încheietura mâinii, genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, genți universale de
sport cu rotile, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse de voiaj pentru articolele de îmbrăcăminte,
huse pentru bagaje, huse pentru costume,
huse pentru costume, cămăși și rochii, huse
pentru pantofi, huse pentru îmbrăcăminte, pentru
voiaj, huse pentru încălțăminte, huse speciale
adaptate pentru transportarea bastoanelor
pliante de mers, închizători pentru portmonee
de mărunțis, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), mape (portdocumente), mape pentru
documente, mape pentru foi, mape pentru
transportul documentelor, mape pliabile pentru
documente, mape port-desen (geamantane),
marsupii pentru transportul bebelușilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
neseseruri vândute goale, plase de cumpărături,
plase din fetru, port-abonament, port-
bebe, portbebeuri (marsupii tip fașă sau
hamuri), portbebeuri pentru transportul copiilor,
portcarduri (marochinărie), portchei, portchei
din imitații de piele, portchei din piele,

portmantouri, portmonee, portmonee de piele,
portmonee de uz general, portmonee din metale
prețioase (pentru monede), portmonee din
piele, portmonee (produse din piele), portmonee
fabricate din metale prețioase, portmonee, nu din
metale prețioase, portofele, portofele atașabile
la curea, portofele cu compartimente pentru
carduri, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele, portofele din piele pentru carduri
de credit, portofele din piele pentru cardurile
de credit, portofele fixate la încheietura mâinii,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele (nu
din metale prețioase), portofele pentru carduri,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal pretios, poșete, poșete de damă, poșete
de mână, poșete de mână care nu sunt
confecționate din metale prețioase, poșete
de seară, poșete din imitație de piele,
poșete din piele, poșete din zale împletite,
poșete mici (genți de mână), poșete mici
de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamori-
ire), poșetuțe tip minodiere, pungi personalizate
suveniruri, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, randsels (ghiozdane japoneze),
ranițe, ranițe (rucsacuri), rucsacuri, rucsacuri
cu rotile, rucsacuri de munte, rucsacuri de
zi, rucsacuri mici, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri pentru
drumeții, sacoșe pentru provizii, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
de umăr, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe cu
șireturi, saci pentru haine, saci pe rotile, saci
din material tip prosop, saci de voiaj, saci
de compresie adaptați pentru bagaje, rucsacuri
tip raniță, rucsacuri pentru transportat copii,
sacoșe reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe
textile pentru cumpărături, serviete, serviete
(articole din piele), serviete (marochinărie),
serviete din imitație de piele, serviete diplomat,
serviete pentru bărbați, săculețe, săculețe pentru
machiaj, chei și alte obiecte personale, săculeți
cu cordon, săculeți din piele, genți pentru
școlari, serviete pentru școlari, serviete pentru
documente, serviete pentru școlari, serviete și
genți diplomat, genți pentru sport, structuri pentru
genți de mână, suporturi de prins pe corp
pentru transportul copiilor, suporturi din imitație
de piele pentru cărți de credit, suporturi din
piele pentru cărți de credit, suporturi pentru
bancnote, suporturi pentru carduri (portofele),
suporturi pentru carduri de credit, din piele,
suporturi pentru cărți de credit, suporturi pentru
cărți de vizită, suporturi pentru cărți de vizită
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sub formă de portofele, suporturi pentru etichete
de bagaje, truse de ras vândute goale, truse
de scule, din piele (goale), truse de toaletă
(fără conținut), truse de toaletă (marochinărie),
truse de unelte vândute goale, truse de voiaj,
tășcuțe japoneze (shingen-bukuro), valize cu
rafturi intergate, valize cu rotile, valize de piele,
valize pe rotile, cufere de voiaj, saci de voiaj,
truse de voiaj (marochinărie).
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în această clasă, articole de porțelan pentru
uz decorativ, articole de sticlărie, obiecte de
artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă
murală din ceramică în 3D, artă murală din
lut ars în 3D, artă murală din porțelan în 3D,
artă murală din sticlă în 3D, artă murală din
teracotă în 3D, bibelouri de porțelan, busturi
din porțelan, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
pământ ars sau sticlă, busturi din porțelan,
teracotă sau sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, busturi realizate din
porțelan, busturi realizate din sticlă, busturi
realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, decorațiuni de perete din porțelan,
decorațiuni de perete din teracotă, figurine
confecționate din sticlă decorativă, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine din sticlă, figurine
din sticlă colorată, figurine din teracotă, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, figurine
ornamentale realizate din porțelan, figurine
realizate din ceramică, figurine realizate din
porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă.
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