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Cereri Mărci publicate în 27/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08816 20/12/2021 SC BRILLU EMOTION SRL BRILLÚ

2 M 2021 08910 20/12/2021 TUDOR-DAN TACORIAN CIORBE ȘI GRĂTARE BY
TACORIAN

3 M 2021 09046 20/12/2021 NICOLAE OIESDEAN ANDDORO

4 M 2021 09047 20/12/2021 SOLUTII COMPLETE IN
AFACERI S.R.L.

IN AFACERI

5 M 2021 09049 20/12/2021 ZOM TAXI S.R.L. fumezextra.ro

6 M 2021 09050 20/12/2021 PHOENICIA EXPRESS SRL Shop Amfiteatru Phoenicia Blue
View

7 M 2021 09051 20/12/2021 PAPAPOSTOLOU SRL PAPAPOSTOLOU Medical
Equipment

8 M 2021 09052 20/12/2021 SC VEGANZZA CONCEPT SRL Veganzza naturalicious taste

9 M 2021 09053 20/12/2021 SC SAPORI DI CASA SRL SAPORI di casa catering &
events

10 M 2021 09054 20/12/2021 DONALAM SRL HYBORN

11 M 2021 09055 20/12/2021 DONALAM SRL

12 M 2021 09056 20/12/2021 SC INTERNATIONAL AUTO
QUICK SERVICE SRL

AQS TURBO

13 M 2021 09057 20/12/2021 UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI

AB TV akademika banat tv
USAMVB Timişoara

14 M 2021 09058 20/12/2021 DOMENIILE RECAŞ S.R.L. DR

15 M 2021 09059 20/12/2021 UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI

#setupyourlifesetupyourfuture by
USAMVB TIMIŞOARA

16 M 2021 09060 20/12/2021 DOMENIILE RECAŞ S.R.L. Possesio Rykas

17 M 2021 09061 20/12/2021 ALBERTEMMA Albemma

18 M 2021 09062 20/12/2021 DOMENIILE RECAŞ S.R.L. Oppidum Rekas 1470

19 M 2021 09063 20/12/2021 NISTOR ART DESIGN SRL dekoMAG BETTER FOR HOME

20 M 2021 09064 20/12/2021 ASOCIAȚIA UGLY BIKERS
BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI
URÂȚI)

Ugly Bikers RC Brasov Ride
Hard 2018
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 09065 20/12/2021 UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ
ȘCOALA ROMÂNO-
AMERICANĂ

22 M 2021 09066 20/12/2021 UNIVERSITATEA ROMÂNO-
AMERICANĂ

ROMANIAN-AMERICAN
SCHOOL

23 M 2021 09067 20/12/2021 UNIVERSITATEA ROMÂNO-
AMERICANĂ

LICEUL-ROMÂNO-AMERICAN

24 M 2021 09068 20/12/2021 UNIVERSITATEA ROMÂNO-
AMERICANĂ

ROMANIAN-AMERICAN HIGH
SCHOOL

25 M 2021 09069 20/12/2021 ORTHOZONE SRL NORTHO Se vede doar
zâmbetul

26 M 2021 09071 20/12/2021 ALBION MEDICAL SRL Clinica Albion Medical

27 M 2021 09072 20/12/2021 BELLES MARKS LTD BRÂNCOVEANU CENTURIES
OLD ROMANIAN CRAFT
X.X.O VINARS ENND BLED
THROUGH FIRE AND
ENRICHED WITH TIME

28 M 2021 09073 20/12/2021 BOLD DESIGN COLLECTION
SRL

CHIC CHIC Urban Fashion

29 M 2021 09074 20/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

THERAZO

30 M 2021 09075 20/12/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
STUDII ȘI CERCETĂRI ÎN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Expo TIAL Târgul Internațional al
Autorităților Locale BUCUREȘTI
ROMÂNIA

31 M 2021 09076 20/12/2021 JUFA LUCIAN 4x4 O.R.V.T OFF ROAD VALEA-
TROTUS

32 M 2021 09077 20/12/2021 TOPSKILL SECURITY SRL TSS
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(210) M 2021 08816
(151) 20/12/2021
(732) SC BRILLU EMOTION SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, D9,
JUD. BACĂU, MOINESTI, 605400,
BACĂU, ROMANIA

(540)

BRILLÚ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/12/2021

(210) M 2021 08910
(151) 20/12/2021
(732) TUDOR-DAN TACORIAN, SOS.

EROU NICOLAE IANCU, NR. 147,
BL. EUROPA, SC. A, ET. 1, AP. 3,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

CIORBE ȘI GRĂTARE
BY TACORIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
servicii de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de restaurante (servirea

mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 09046
(151) 20/12/2021
(732) NICOLAE OIESDEAN, STR.

DOAMNA STANCA NR. 89, AP. 17,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ANDDORO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.06; 26.11.08; 26.11.12
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Televizoare, receptoare de satelit, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, radiouri, alarme și echipamente
de avertizare, sisteme de supraveghere video,
aparate pentru supraveghere de securitate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, antene, rutere
de rețea, rutere pentru rețea de arie largă
(WAN), rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, amplificatoare de
semnal, amplificatoare de semnal fără fir,
distribuitoare pentru amplificarea semnalelor
(hub-uri) în rețelele informatice., telefoane,
telefoane inteligente, telefoane cu internet,
conectoare pentru telefoane, smartphone-uri
cu ecran extensibil, laptopuri, tablete, tablete
digitale.

───────

(210) M 2021 09047
(151) 20/12/2021
(732) SOLUTII COMPLETE IN AFACERI

S.R.L., STR. METEOR NR. 8, BL.
OZ1, SC. 1, ET. 3, AP. 9, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IN AFACERI

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.23; 16.03.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2172 C)

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

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

───────

(210) M 2021 09049
(151) 20/12/2021
(732) ZOM TAXI S.R.L., ȘOSEAUA

ALEXANDRIEI NR. 17, BL. 27,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, CAMERA 1,
BUCUREȘTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

fumezextra.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2021 09050
(151) 20/12/2021
(732) PHOENICIA EXPRESS SRL,

STR ODAII NR 441-443, CAM 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Shop Amfiteatru
Phoenicia Blue View

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.04;
26.04.05; 26.11.02

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

clase:
35. Servicii de comert cu amanuntul.

───────

(210) M 2021 09051
(151) 20/12/2021
(732) PAPAPOSTOLOU SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
37, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PAPAPOSTOLOU
Medical Equipment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 01.05.01

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

clase:
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail în
legătură cu dispozitive, aparate și instrumente
medicale, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere comod din magazine, din cataloage
cu livrare prin corespondenţă sau media
electronică, şi anume de pe site-uri web,
servicii de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
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gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agentii de import și export,
administrarea magazinelor.
37. Servicii de asamblare, reparații şi întreţinere
cu privire la dispozitive, aparate și instrumente
medicale, servicii de remediere a defecțiunilor
cu privire la aparate medicale, service aparatură
medicală.
39. Servicii de distribuţie, transport şi depozitare
de dispozitive, aparate și instrumente medicale.
44. Servicii de furnizare de dispozitive,
aparate și instrumente medicale, închiriere de
dispozitive, aparate și instrumente medicale,
servicii de consiliere în materie de dispozitive,
aparate și instrumente medicale.

───────

(210) M 2021 09052
(151) 20/12/2021
(732) SC VEGANZZA CONCEPT

SRL, STR. LIVENI NR. 15,
PARTER, CAMERELE NR. 1, 2,
3 ȘI 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Veganzza naturalicious taste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.03.14

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

clase:
30. Torturi raw vegan, prăjituri raw vegan,
ciocolata raw vegan, bomboane fără zahăr,
batoane, pastă de migdale, produse de cofetărie

cu migdale, sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, biscuiţi /
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
dulciuri raw vegan.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, anume produse
cu specific raw vegan (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, 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.

───────

(210) M 2021 09053
(151) 20/12/2021
(732) SC SAPORI DI CASA SRL,

INTRAREA SABITEI NR. 34,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SAPORI di casa
catering & events

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.09.17; 11.01.01

(591) Culori revendicate:rosu, verde, maro,
galben

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

43. Servicii de restaurant, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de buffet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2021 09054
(151) 20/12/2021
(732) DONALAM SRL, PRELUNGIREA

BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

HYBORN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.04.05;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone Dark
Green 7722), galben (Pantone Yellow
2010)

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice / uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, reriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz

agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice,
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metalo-
ceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, minereuri de crom,
crom, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcții, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, cleme metalice pentru etanșarea pungilor,
închideri metalice pentru containere, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
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care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice / arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal / rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată / conducte
și țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi / șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, / uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare

metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru imprimante d, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge
metalice, plăci memoriale din metal / plăcuțe
memoriale din metal, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, țevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcții, pini (feronerie),
mufe din metal pentru țevi, conducte metalice,
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pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile, electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeți metalici, alții decât cei
pentru mașini, metale piroforice, șine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri \/,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal,
plăcuțe de înmatriculare din metal / tăblițe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru țevi, materiale de
armare din metal pentru construcții, materiale
de armare din metal pentru curele de mașini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice / stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,

grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă de oțel / armătură de oțel, sârmă
din oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi
din oțel / tuburi din oțel, construcții din oțel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uși pliante din metal,
grilaje de metal pentru șemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor / curele
metalice pentru, manipularea înărcăturilor/, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru, butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice / tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, placi metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile de
apă, țevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
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cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35.  Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișa) (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele, de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în,
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor, apar ținând leițilui, oferirea de

informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou*, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și, vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, "publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii,
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
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serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ai utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
42.  Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,

proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea și mentenanța site-
urilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și,
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la, distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
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aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 09055
(151) 20/12/2021
(732) DONALAM SRL, PRELUNGIREA

BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.04.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone Dark
Green 7722), galben (Pantone Yellow
2010)

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice / uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, reriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
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cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice,
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metalo-
ceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, minereuri de crom,
crom, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcții, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, cleme metalice pentru etanșarea pungilor,
închideri metalice pentru containere, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât

bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice / arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal / rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată / conducte
și țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi / șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, / uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
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suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru imprimante d, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge
metalice, plăci memoriale din metal / plăcuțe
memoriale din metal, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, țevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcții, pini (feronerie),

mufe din metal pentru țevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile, electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeți metalici, alții decât cei
pentru mașini, metale piroforice, șine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri \/,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal,
plăcuțe de înmatriculare din metal / tăblițe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru țevi, materiale de
armare din metal pentru construcții, materiale
de armare din metal pentru curele de mașini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice / stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
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cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă de oțel / armătură de oțel, sârmă
din oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi
din oțel / tuburi din oțel, construcții din oțel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uși pliante din metal,
grilaje de metal pentru șemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor / curele
metalice pentru, manipularea înărcăturilor/, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru, butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice / tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, placi metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile de
apă, țevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,

elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35.  Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișa) (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele, de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în,
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
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serviciilor, apar ținând leițilui, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou*, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și, vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, "publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii,

pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ai utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
42.  Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
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calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea și mentenanța site-
urilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și,
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la, distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor

folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2021 09056
(151) 20/12/2021
(732) SC INTERNATIONAL AUTO

QUICK SERVICE SRL, BD
CHISINAU NR. 79, BL. A12BIS, SC
1, AP. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AQS TURBO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 15.09.25; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
negru

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

12. Turbine pentru vehicule terestre, turbine de
aer dinamic pentru vehicule terestre, turbine
cu aer comprimat pentru vehicule terestre,
palete de turbine sub formă de componente ale
vehiculelor terestre motoare cu, turbină diesel
pentru vehicule terestre.
35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar, servicii
de comerț online cu amănuntul si ridicata pentru
comercializarea turbinelor auto.

───────

(210) M 2021 09057
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI,
CALEA ARADULUI NR.119, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA VICTORIEI
NR.5, SC.D, AP.2, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AB TV akademika banat
tv USAMVB Timişoara

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

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

38. Difuzarea de radio şi televiziune, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, trimiterea de
mesaje, furnizarea de forumuri online, transmisie
de podcasturi, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de videoconferinţă.

───────
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(210) M 2021 09058
(151) 20/12/2021
(732) DOMENIILE RECAŞ S.R.L.,

LOCALITATEA RECAȘ, NR. 254,
CAM. 1, JUDEȚ TIMIȘ, RECAȘ,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

DR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.11.18; 05.07.10; 26.11.12

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

───────

(210) M 2021 09059
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI,
CALEA ARADULUI, NR.119,
JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA VICTORIEI
NR.5, SC.D, AP.2, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
#setupyourlifesetupyourfuture

by USAMVB TIMIŞOARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, trimiterea de
mesaje, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
videoconferinţă.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, servicii de reporteri de știri,
reportaje fotografice, fotografie, servicii culturale,
educaționale, academii (educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de artă,
transfer de know-how (instruire), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire.

───────
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(210) M 2021 09060
(151) 20/12/2021
(732) DOMENIILE RECAŞ S.R.L., LOC.

RECAȘ NR. 254, CAM. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, RECAŞ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Possesio Rykas

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

───────

(210) M 2021 09061
(151) 20/12/2021
(732) ALBERTEMMA, SAT PALTINOASA,

NR 625, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA PĂLTINOASA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Albemma

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.01; 07.01.11; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
1. Adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi
utilizaţi în construcţie, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi pentru utilizare în construcţii,
adezivi pentru fixarea plăcilor de faianţă, adezivi
pentru fixarea plăcilor de izolare, adezivi pentru
acoperiş cu aplicare la cald, compoziţii de
adezivi şi chituri pentru repararea elementelor de
etanşare, chituri şi substanţe de umplere pentru
uz industrial, siliconi, rasini din polistiren.
2. Vopsea pentru exterior, vopsea pentru
interior, vopsea de protecţie împotriva ruginii,
acoperiri acrilice decorative (sub formă de
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vopsea), vopsea email, vopsea colorată pentru
faţade, acoperiri acrilice de protecţie (sub
formă de vopsea), lacuri, coloranţi pentru
vopsele, compoziţii pe bază de silicon pentru
straturi de finisare, vopsele, firnisuri, lacuri,
substanțe de protecție contra ruginii și
contra deteriorării lemnului, pigmenți, coloranți,
cerneluri pentru imprimare, marcare și gravură,
rășini naturale în stare brută, folie din metal
pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști,
decapanți, mordanți pentru lemn , vopsea email,
amorsa, diluant, diluant pentru vopsea, grunduri,
silicon, compozitii pe baza de silicon, vopsele
spumante, var, lapte de var utilizat ca vopsea,
var stins.
6. Platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), materiale metalice
pentru edificare și construcții, structuri metalice
transportabile, cabluri și sârme neelectrice din
metale comune, produse din fier și metal,
recipiente din metal pentru depozitarea și
transportul de produse, materiale de constructie
metalice.
8. Discuri abrazive cu smirghel, discuri pentru
taiere (unelte actionate manual), discuri pentru
lustruire (unelte actionate manual, discuri
actionate manual.
17. Chit, bandă de cauciuc pentru izolație,
poliester (izolatie), izolație din polistiren
expandat dispusă sub pardoseală, folie
poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, izolatie pentru parchet, substraturi
de pardoseală pentru controlul acustic,
bandă adezivă antialunecare pentru aplicare
pe pardoseală, etansant acrilic, membrana
fundatie, polistiren, panouri de polistiren pentru
izolare, spuma poliuretanica pentru izolare,
izolatie cu spuma pentru constructii si cladiri.
19. Panouri din polistiren utilizate în construcţii,
cărămidă pentru şemineuri, compoziţii de
tencuială pentru utilizare în construcţii,
ciment, mortar uscat pentru construcţii, mortar
pentru construcţii, emulsii bituminoase pentru
construcţii, carton bituminat pentru acoperişuri,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, compuşi pe bază de
bitum pentru construcţii, materiale de constructie
fabricate din lemn, materiale pentru acoperis,
membrana si accesorii, panouri din polistiren
utilizate in constructii.
35. Demonstrații de produse online, prezentare
de produse, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate prin

corespondență, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu materiale de constructii si
articole de amenajari interioare, servicii de
publicitate referitoare la materiale de constructii
si articole de amenajari interioare, servicii de
comercializare cu amănuntul, cu ridicata si
online in legatura cu materiale de constructii
si articole de amenajari interioare, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online in
legatura cu materiale de constructii si articole
de amenajari interioare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru materiale de constructii si articole de
amenajari interioare, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata referitoare la materiale
de constructii si articole de amenajari interioare,
servicii de vanzare online de materiale de
constructii si articole de amenajari interioare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de constructii si
articole de amenajari interioare, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum materiale de constructii si
articole de amenajari interioare (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre materiale de
constructii si articole de amenajari interioare prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vanzare, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online in legatura cu materiale de
constructii din fier, materiale de constructii pentru
zidarie, lemn pentru constructii, termoizolatii
si hidroizolatii, materiale de constructii pentru
acoperisuri, accesorii pentru fixare, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu articole de finisaje si amenajari
interioare, precum pereti, tavane, pardoseli si
accesorii pentru pardoseli, lambriuri si accesorii
pentru lambriuri, usi de interior si exterior,
vopsele, tencuieli si accesorii pentru vopsele,
decoratiuni, articole de curatenie si menaj,
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata
si online in legatura cu produse termice si
sanitare, precum produse pentru incalzire si
accesorii pentru incalzire, tevi si fitinguri, pompe,
hidrofoare si vase de expansiune, obiecte
sanitare, produse pentru racire si accesorii
pentru produsele pentru racire, produse pentru
evacuare si canalizare, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online in legatura cu
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instalatii electrice, price si prelungitoare, copruri
de iluminat, automatizari si accesorii audio-
video, servicii de vanzare cu amanuntul, cu
ridicata si online in legatura cu electrocasnice
si produse pentru curte si gradina, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu scule si unelte, scule electrice
si accesorii pentru scule, scule de mana si
accesorii pentru scule de mana, echipamente
de protectie, generatoare, compresoare si
echipamente de sudura, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online in legatura
cu oțel beton, etriere, plasă sudată și panou
sudat, garduri metalice, sârmă, țevi, profile,
accesorii fier, cărămizi, buiandrugi, bca, bolțari,
ciment, mortare, tinciuri, șape, gleturi, ipsos,
adezivi, accesorii zidărie, osb, cofraje, polistiren,
vată minerală, adezivi, membrană fundație,
hidroizolații lichide, mortar hidroizolant, amorse
pentru hidroizolații, etanșanți și accesorii,
tablă și accesorii, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online in legatura cu
membrană și accesorii, șindrilă bituminoasă și
plăci ondulate, policarbonat și rulouri fibră de
sticlă, scări mansardă, șuruburi, cuie, dibluri,
alte elemente de fixare, plăci gips carton,
profile gips carton, ipsos de îmbinare și
adezivi, tavan casetat și profile, accesorii gips
carton, parchet laminat, parchet triplustratificat,
profile de trecere, adezivi și chituri pentru
parchet, mochete și traverse, linoleum, covoare,
accesorii pardoseli, gresie, faianță, mozaic și
accesorii, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online in legatura cu uși interior,
uși exterior, uși pliante, glafuri, praguri și
benzi de etanșare, feronerie uși, vopsele
lavabile, tencuieli decorative, vopsele lemn,
metal, grunduri și diluanți, silicoane, spume și
adezivi de montaj,benzi adezive, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu soluții curățenie și detergenți,
articole curățenie, produse îngrijire personală,
centrale, cazane și boilere, panouri solare, sobe,
combustibili, calorifere și aeroterme, încălzire
în pardoseală, țevi și fitinguri pehd, țevi și
fitinguri pp-r, țevi și fitinguri din cupru, țevi și
fitinguri pex, țevi oțel și fitinguri fontă, fitinguri
alamă și bronz, izolații și manșoane pentru țevi,
garnituri și etanșare, apometre, termometre și
manometre, uși de vizitare, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online in legatura
cu chiuvete, baterii de bucatarie, cazi, cabine
de dus, cadite de baie, lavoare si piedestale,
baterii baie, vase wc, bideuri si urinale, mobilier
baie, filtre apa potabile, sifoane, robineti si
racorduri, ventile si rigole de scurgere, canalizare
interioara si exterioara, camine de inspectie
si vizitare, capace de canalizare si rigole de

exterior, fose septice si accesorii, ventilatoare
de baie, grille ventilatie, tubulatura, ventilatoare
de aer, dezumidificatoare, cabluri, conductor,
tablouri electrice, dijunctoare si sigurante, doze,
relee, contactori si butoane, impamantare,
paratrasnet, prize si accesorii pentru prize,
intrerupatoare, variatoare, prelungitoare, triple,
stechere si cuple, fise si prize industriale,
corpuri de iluminat decorative de interior
si exterior, proiectoare, corpuri de iluminat
birou, corpuri de iluminat tehnice si stradale,
accesorii iluminat, becuri, automatizarea casei,
cabluri, mufe, conectori, splittere, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online in
legatura cu bormasini, ciocane rotopercutoare
si demolatoare, polizoare, fierastraie electrice,
masini de slefuit, freze si rindele electrice,
pistoale electrice de vopsit, suflante aer cald,
pistoare de lipit si accesorii, amestecatoare
electrice, unelte multifunctionale si accesorii,
seturi de scule electrice, accesorii si
consumabile scule electrice, chei, surubelnite,
clesti, truse scule, ciocane si baroase, pile,
raspele, rindele, dalti, spituri, leviere, fierastraie,
cutterem cutite, foarfece, capsatoare, clesti
pentru nituire si cinsumabile, tarozi si filiere,
prese si menghine, cutii si organizatoare,
instrumente masura si control, mistrii, canciocuri
si spacluri, gletiere si driste, galeti si cuve,
pensule si bidinele, trafaleti, role si accesorii,
seturi pentru vopsit si zugravit, benzi mascare si
folie protectie, unelte gresie si faianta, cricuri si
accesorii auto.
39. Transportul, depozitarea, ambalarea și
livrarea de materiale de constructii, scule si
unelte, electrocasnice, produse pentru curte si
gradina, produse termince si sanitare, produse
electrice, produse pentru finisaje si amenajari
inteioare.

───────
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(210) M 2021 09062
(151) 20/12/2021
(732) DOMENIILE RECAŞ S.R.L., STR.

NR. 254, CAM. 1, ORAȘ RECAȘ,
JUDEȚ TIMIȘ, LOC. RECAŞ,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Oppidum Rekas 1470

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

───────

(210) M 2021 09063
(151) 20/12/2021
(732) NISTOR ART DESIGN SRL, PRL.

GHENCEA NR. 45, BL. B6, SC.
B, ET. 5, AP. 95, JUDEȚ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

dekoMAG BETTER FOR HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

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

clase:
1. Adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi
utilizaţi în construcţie, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi pentru utilizare în construcţii,
adezivi pentru fixarea plăcilor de faianţă, adezivi
pentru fixarea plăcilor de izolare, adezivi pentru
acoperiş cu aplicare la cald, compoziţii de
adezivi şi chituri pentru repararea elementelor de
etanşare, chituri şi substanţe de umplere pentru
uz industrial, siliconi.
6. Materiale de construcție metalice, praguri
metalice, plăci de pardoseală metalice, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, uși metalice, mânere metalice
pentru uși, profile de aluminiu.
11. Aparate de iluminat, becuri.
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17. Bandă de cauciuc pentru izolație, poliester
(izolație), izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, folie poliuretanică folosită ca
izolație pentru construcții, izolatie pentru parchet,
substraturi de pardoseală pentru controlul
acustic, bandă adezivă antialunecare pentru
aplicare pe pardoseală.
19. Parchet, materiale de construcție fabricate
din lemn, parchet din lemn, praguri nemetalice,
plăci nemetalice pentru pardoseală, căptușeli
pentru pardoseală, panouri de uși nemetalice,
uși izolante din materiale nemetalice, pardoseală
pvc, pavaje, pavaje și placări ceramice.
20. Mânere din plastic, lemn sau porțelan pentru
uși, mobile, mobilier de baie, scaune, mobilier de
grădină.
21. Cești, cești și căni, suporturi pentru flori,
ghivece de flori.
27. Covoare, mochete, covoare și preșuri,
linoleum și alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
demonstrații de produse online, prezentare de
produse, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă prin
poștă, publicitate prin corespondență, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu materiale
de construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de publicitate referitoare la materiale de
construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de comerț cu amănuntul, cu ridicata și
online în legătură cu materiale de construcții
și articole de amenajări interioare, servicii de
vânzare cu amanuntul, cu ridicata și online în
legătură cu materiale de construcții și articole
de amenajări interioare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru materiale de constructii si articole de
amenajări interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata referitoare la materiale
de construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de vânzare online de materiale de
construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de constructii și
articole de amenajări interioare, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum materiale de constructii si
articole de amenajări interioare (cu excepţia

transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre materiale de
constructii și articole de amenajări interioare prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare și
de vânzare.
39. Transportul, depozitarea, ambalarea și
livrarea de materiale de construcții, mobilă,
mobilier, articole pentru decorațiuni interioare,
pentru casă și familie și bunuri conexe.
42. Servicii de decorațiuni interioare, servicii
informatice (închiriere și programare),
consultanță arhitecturală și redactarea
proiectelor de construcții, inginerie, gestionarea
și exploatarea drepturilor de proprietate
industrială, (toate cele de mai sus legate de
cumpărarea și vânzarea de mobilier, obiecte de
mobilier și articole pentru decorațiuni interioare,
casă și familie).

───────
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(210) M 2021 09064
(151) 20/12/2021
(732) ASOCIAȚIA UGLY BIKERS

BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI URÂȚI),
BULEVARDUL GARII 20, BL. 6,
AP. 44, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500218, BRAȘOV, ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU 94,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500178, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Ugly Bikers RC Brasov
Ride Hard 2018

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 03.01.04; 27.07.01;
16.03.13; 09.07.21; 10.01.05

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

14. Bijuterii, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, brățări, broșe (bijuterii), insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
medalii, medalii comemorative, medalioane,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
pandantive, amulete, amulete pentru inele de
chei, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, brelocuri din piele, brelocuri metalice,
brelocuri nemetalice, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.

16. Hârtie şi carton, tipărituri, produse de
imprimerie, broșuri, calendare, cataloage,
fluturași publicitari, felicitări, fotografii, albume de
fotografii, postere, publicații imprimate, publicații
tipărite, reviste, ziare, ghiduri (tipărituri), articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, cutii din carton sau hârtie pentru
ambalat şi împachetat.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pentru femei,
bărbaţi, copii şi sugari, incluzând îmbrăcăminte
funcţională şi pentru sport, articole de
îmbrăcăminte din piele pentru femei si bărbaţi,
îmbrăcăminte și articole de îmbrăcăminte pentru
motociclişti, accesorii în special bandane,
baticuri, fesuri, șepci (articole de îmbrăcăminte),
fulare, eşarfe.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri, expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea
si coordonarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente
tematice în scopuri educative si recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.

───────
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(210) M 2021 09065
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA ROMÂNO-
AMERICANĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roșu (HEX be1d2c),
albastru (HEX 2e3192), portocaliu
(HEX fdcd2b)

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

41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, servicii de educație de
tip școala cu internat, servicii oferite de școli de
grădiniță.

───────

(210) M 2021 09066
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN-
AMERICAN SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 03.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)

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

41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.

───────
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(210) M 2021 09067
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LICEUL-ROMÂNO-AMERICAN

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 03.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)

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

41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.

───────

(210) M 2021 09068
(151) 20/12/2021
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN-AMERICAN
HIGH SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01; 03.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)

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

41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.

───────
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(210) M 2021 09069
(151) 20/12/2021
(732) ORTHOZONE SRL, STR.

HERĂSTRĂU NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011983, ROMANIA

(540)

NORTHO Se vede
doar zâmbetul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #61605f),
albastru (HEX #2dc1d6)

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

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 09071
(151) 20/12/2021
(732) ALBION MEDICAL SRL, STR.

DIMITRIE ONCIUL, NR. 14,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024054,
ROMANIA

(540)

Clinica Albion Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.25; 26.01.03

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2021 09072
(151) 20/12/2021
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRÂNCOVEANU CENTURIES
OLD ROMANIAN CRAFT

X.X.O VINARS ENND BLED
THROUGH FIRE AND

ENRICHED WITH TIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 24.01.08;
03.01.02; 26.11.12; 05.13.04; 23.01.01

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

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

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

───────

(210) M 2021 09073
(151) 20/12/2021
(732) BOLD DESIGN COLLECTION

SRL, BDUL. UNIRII NR. 45, BL. E3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030824,
ROMANIA

(540)

CHIC CHIC Urban Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.11;
27.05.24

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bice, harnașament și articole de
șelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 09074
(151) 20/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)
THERAZO

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, produse biologice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
biostimulante pentru plante, preparate pentru
întărirea plantelor, preparate chimice pentru
managementul stresului la plante, preparate
biologice pentru managementul stresului la
plante, preparate chimice pentru reglarea
creșterii plantelor, preparate biologice pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate biologice
pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții decât
de uz medical sau veterinar, îngrășăminte,
bălegar
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 09075
(151) 20/12/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

STUDII ȘI CERCETĂRI ÎN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ,
STR. MATEI BASARAB NR. 63,
BUCURESTI, 030672, ROMANIA

(540)

Expo TIAL Târgul Internațional
al Autorităților Locale

BUCUREȘTI ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.09

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

clase:
35. Organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/12/2021

(210) M 2021 09076
(151) 20/12/2021
(732) JUFA LUCIAN, STR. BUCEGI

123, SC. C, AP. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600329, BACĂU,
ROMANIA

(540)

4x4 O.R.V.T OFF ROAD
VALEA-TROTUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05

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

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

39. Transport cu ambarcațiuni, servicii de
salvare, recuperare și remorcare, remorcare de
autovehicule.
41. Organizare de curse automobilistice, de
tururi și de evenimente de curse (divertisment).

───────

(210) M 2021 09077
(151) 20/12/2021
(732) TOPSKILL SECURITY SRL, SAT

RAMNICENI, JUDETUL VRANCEA,
COM. MAICANESTI, 627190,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

TSS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────


