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Cereri Mărci publicate în 01/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00297 25/01/2021 BLUE PLANET SERVICES SRL SWO SOLID WASTE

OPERATION

2 M 2021 00319 25/01/2021 QUALIS PHARMA SRL QUALIS PHARMA Feel Your
Future

3 M 2021 00450 25/01/2021 DOBROVAZNE SRL AGUU

4 M 2021 00452 25/01/2021 DOBROVAZNE SRL MAJAK

5 M 2021 00472 25/01/2021 ANASTASIA G.B. PRODCOM ANASTASIA SPORT

6 M 2021 00482 25/01/2021 MARIAN BADETOIU CAMARA BUNICI

7 M 2021 00483 25/01/2021 LEMON INTERIOR DESIGN
S.R.L.

LEMON INTERIOR DESIGN

8 M 2021 00485 25/01/2021 ANA MARIA STANCU BUCHAREST PROMOROBOTS

9 M 2021 00487 25/01/2021 ANA MARIA STANCU ROBO HUB

10 M 2021 00488 25/01/2021 ANA MARIA STANCU #VINROBOȚII

11 M 2021 00489 25/01/2021 LEMON OFFICE DESIGN S.R.L. LEMON OFFICE DESIGN

12 M 2021 00490 25/01/2021 CARMEN-FLORENTINA
OANCEA

ARTIZZANA

13 M 2021 00491 25/01/2021 SC NITALEXIL SRL NORTH CLUB Aparthotel
Mamaia

14 M 2021 00492 25/01/2021 LEMON OFFICE DESIGN S.R.L. LEMON OFFICE DESIGN

15 M 2021 00493 25/01/2021 TOUCH MUSIC SRL BĂCĂNIA TRANSILVANIEI

16 M 2021 00494 25/01/2021 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB DENUMIREA
CHIPITA S.A.)

7DAYS BAKE ROLLS BRAN

17 M 2021 00495 25/01/2021 CĂTĂLINA-FRANCESCA
AXENTI

Ti AMO

18 M 2021 00496 25/01/2021 DIVARE CONCEPT SRL DIVARE UȘI - PARCHET -
DECORAȚIUNI

19 M 2021 00498 25/01/2021 ȘTEFANIA - FLORENTINA
RUSEV

ANCHE Studio -trust your
creativity.

20 M 2021 00499 25/01/2021 STEFAN MATEI Six Pizza

21 M 2021 00500 25/01/2021 CHERHANAUA PESCAREASCA
SRL

CHERHANAUA PESCAREASCA

22 M 2021 00501 25/01/2021 DACIA PLANT SRL FEROVITAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00502 25/01/2021 IONUȚ-CRISTIAN ONEAȚĂ

DANA-CATALINA ONEAȚĂ
RADU-IONUT NECHITA
MARIUS-ADRIAN PUIU

Mèvis Coffee

24 M 2021 00503 25/01/2021 SC IGIENA SERV SRL IGIENA SERV NOI SUNTEM
SOLUTIA!

25 M 2021 00504 25/01/2021 BROTIFUL SRL BROWtiful

26 M 2021 00506 25/01/2021 ANDRA ANASTASIA ALEXA Culcuș

27 M 2021 00507 25/01/2021 S.C COMPLET THERAPY S.R.L HOME THERAPY

28 M 2021 00508 25/01/2021 VALLEY TRAINING S.R.L. Mira Delicio

29 M 2021 00509 25/01/2021 SC AGRICULTURE DYNAMICS
SRL

agriculture dynamics.ro

30 M 2021 00510 25/01/2021 CORINA-ESTERA BARBU CHANTIA LET US CHARM YOU

31 M 2021 00512 25/01/2021 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

NESPRESSO WORLD
EXPLORATIONS

32 M 2021 00513 25/01/2021 AD REGESTA SRL REGESTA

33 M 2021 00514 25/01/2021 CAFELIER SPECIALITY
COFFEE SRL

CAFELIER

34 M 2021 00515 25/01/2021 URBAN FOOD & DRINKS SRL QUBE RESTAURANT

35 M 2021 00516 25/01/2021 SANTECH LOGISTIC SRL Rulotika camper box concept

36 M 2021 00517 25/01/2021 CEDOMSERVICE SRL DELTA - 45

37 M 2021 00518 25/01/2021 CEDOMSERVICE SRL DELTA - 60

38 M 2021 00519 25/01/2021 CEDOMSERVICE SRL DELTA - 75

39 M 2021 00520 25/01/2021 ASOCIAȚIA CORNELIUGROUP CORNELIUGROUP Research-
Innovation Association
INVENTCOR Power of Creative
Mind

40 M 2021 00521 25/01/2021 OCTOPUS INC SRL PIX-LINK

41 M 2021 00523 25/01/2021 RAMELY SRL RAMELY

42 M 2021 00524 25/01/2021 RAMELY SRL ramely Producător de mobilă
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(210) M 2021 00297
(151) 25/01/2021
(732) BLUE PLANET SERVICES SRL,

STR. LEORDENI NR. 122, JUD.
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SWO SOLID WASTE
OPERATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 29.01.12

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

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 00319
(151) 25/01/2021
(732) QUALIS PHARMA SRL,

INTRAREA CRINULUI NR. 18A,
JUDETUL ILFOV, SNAGOV,
077165, ILFOV, ROMANIA

(540)

QUALIS PHARMA
Feel Your Future

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru
(R29G112B183), verde (R0G141B54),
roșu (R189G22B34)

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

35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind marketingul, consultanță
în marketing, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind selectarea managerilor,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță profesională în marketing,
consultanță în marketing comercial, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță pentru management
corporativ, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de
vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
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intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de agenții de import și export,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri.
42. Consultanță științifică, consultanță în
domeniul farmacologiei.
44. Consultanță în nutriție, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță legată de nutriție.

───────

(210) M 2021 00450
(151) 25/01/2021
(732) DOBROVAZNE SRL, SAT

MĂGURA, NR. 136, JUD. VÂLCEA,
COMUNA MIHĂEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
AGUU

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

28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie, animale
de jucărie cu motor, aparate pentru jocuri,
arme de jucărie, arme ninja de jucărie, armură
de jucărie, avioane de jucărie, baloane de
jucărie, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucării de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
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jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucării inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, machete de vehicule (jucării),
machete de trenuri (jucării), machete de structuri
(jucării), machete de rachete de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete în miniatură de mașini (jucării sau
articole de joacă), machete de elicopter (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), machete de
jucării sub formă de mașini, măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de vânt,
paturi de păpuși, pești de jucărie, personaje
umane de jucărie, piane de jucărie, personaje
de jucărie fantastice, piese de zmeu, piese de
jucărie pentru construit cu cuplaje, piste pentru
machete de vehicule, pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu aer comprimat (jucării), puști
de jucărie, puzzle-uri cub, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri, plastilină (jucării), plastilină de jucărie,
plastilină fosforescentă (jucării), pistoale de apă
(jucării), pomi de crăciun de jucărie, sănii
(echipament recreativ), săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, puzzle-uri logice de manipulat, puzzle-
uri mozaic, rachete de jucărie, roboți de jucărie,
săgeți și arcuri de jucărie, seturi de asamblare
de figurine, seturi de baghete și soluție de
făcut baloane, seturi de bucătărie de jucărie,
seturi de chimie de jucărie, seturi de cusut de
jucărie, seturi de joacă cu figurine de jucărie,
seturi de jucării, seturi de jucării cu unelte
de tâmplărie, seturi de machete de avioane,
seturi de machete de mașini de curse, seturi
de machete de tren, seturi de masă de jucărie,
seturi de păpuși, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de tipărire de jucărie, seturi de tren,
sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de dame,
titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți de
pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării).

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane de jucărie, baghete magice de
jucărie, avioane de jucărie cu telecomandă, bani
de jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă,
covoare de joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu,
console de jocuri portabile, cutii de scrisori de
jucărie, cuburi de construcții care pot fi îmbinate
(jucării), cuburi de construit magnetice fiind
jucării, crose de jucat hochei pentru jocuri de
masă, cutii pentru accesorii de joacă, decorațiuni
pentru căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule
de jucărie, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
de jonglerie, echipament sportiv de jucărie,,
echipamente pentru jocuri corintice, elemente de
construcții (jucării), figurine ale eroilor de acțiune
(jucării), figurine cu gât flexibil (jucării), figurine
de acțiune (jucării), figurine de jucărie, figurine de
jucărie care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucării de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucării inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, machete de vehicule (jucării),
machete de trenuri (jucării), machete de structuri
(jucării), machete de rachete de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
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machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete în miniatură de mașini (jucării sau
articole de joacă), machete de elicopter (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), machete de
jucării sub formă de mașini, măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de vânt,
paturi de păpuși, pești de jucărie, personaje
umane de jucărie, piane de jucărie, personaje
de jucărie fantastice, piese de zmeu, piese
de jucărie pentru construit cu cuplaje, piste
pentru machete de vehicule, pistoale cu apă
(articole de joacă), pistoale cu aer comprimat
(jucării), , puști de jucărie, puzzle-uri cub,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină (jucării),
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă
(jucării), pistoale de apă (jucării), pomi de crăciun
de jucărie, sănii (echipament recreativ), săbii
de jucărie, săgeți de jucărie, puzzle-uri logice
de manipulat, puzzle-uri mozaic, rachete de
jucărie, roboți de jucărie, săgeți și arcuri de
jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de bucătărie de jucărie, seturi de chimie de
jucărie, seturi de cusut de jucărie, seturi de
joacă cu figurine de jucărie, seturi de jucării,
seturi de jucării cu unelte de tâmplărie, seturi
de machete de avioane, seturi de machete de
mașini de curse, seturi de machete de tren, seturi
de masă de jucărie, seturi de păpuși, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării), uleiuri pentru bebeluși, șampon pentru
bebeluși, loțiuni pentru bebeluși, pudră pentru
bebeluși, șampon spumă pentru bebeluși, lapte
de corp pentru bebeluși, spumant de baie pentru
bebeluși, , balsamuri de păr pentru bebeluși,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
creme pentru bebeluși și copii (nemedicinale),
creme de protecție solară pentru bebeluși,
alimente pentru copii mici, preparate dietetice
pentru copii, scutece triunghiulare pentru copii
(hârtie), alimente pentru copii și sugari, lapte
praf pentru copii mici, lapte praf pentru
sugari și copii mici, scutece pentru bebeluși,

alimente pentru bebeluși, chiloței (scutece)
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
unguente cu mentol pentru bebeluși, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, alimente
din lapte praf pentru bebeluși, scutece de înot
pentru bebeluși, refolosibile, saltele de înfășat
bebeluși, de unică folosință, pantaloni de unică
folosință din hârtie pentru fixarea scutecului
bebelușului, scutece de unică folosință din
hârtie și celuloză, pentru bebeluși, piscine
metalice (structuri) pentru copii, tacâmuri pentru
copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși, agrafe
de păr pentru bebeluși, linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, cântare
pentru bebeluși, dispozitive de monitorizare
a bebelușilor, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, suzete pentru
copii, suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, articole pentru alăptarea bebelușilor,
aparate pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive
pentru alăptarea bebelușilor, suzete și tetine
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, capace de wc
pentru copii, vase de toaletă pentru copii,
purificatoare de aer pentru cărucioare de
copii, vagonete pentru copii, cărucioare pentru
copii, cărucioare pliabile pentru copii, scaune
auto pentru copii, anvelope pentru biciclete
de copii, hamuri pentru cărucioare de copii,
coșuri pentru cărucioare de copii, scaune auto
portabile pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, , cărucioare mici pentru transportul
copiilor, hamuri folosite la cărucioarele de
copii, cărucioare pentru copii care incorporează
landouri, perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor, scaune înălțătoare pentru copii,
pentru vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, genți adaptate pentru cărucioare
de copii, husă de scaun auto pentru copii,
scaune auto de siguranță pentru copii, capote
și huse pentru cărucioare de copii, hamuri de
siguranță pentru copii, pentru mașină, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de
vehicule, centuri de siguranță pentru copii pentru
utilizare în vehicule, scaune de siguranță pentru
bebeluși și copii pentru vehicule, elemente
de securizare pentru copii pentru scaunele
de vehicule, cărucioare pentru bebeluși cu
suporturi de bebeluși detașabile, scaune auto
portabile pentru bebeluși, bijuterii pentru copii,
instrumente muzicale pentru copii, cărți pentru
copii, plastilină pentru copii, tăblițe de scris
pentru copii, cărți de povești pentru copii, caiete
de activități pentru copii, seturi de pictură pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, bavete din hârtie pentru bebeluși, umbrele
pentru copii, rucsacuri pentru purtat copii,
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rucsacuri pentru transportat copii, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de umăr
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, marsupii pentru transportul bebelușilor,
paturi pentru copii, premergătoare pentru
copii, mobilier pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), scaune de copii, pătuțuri
pentru copii, balansoare pentru copii, coșuri
pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru copii,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, închizători
de siguranță rezistente la acțiunea copiilor
(nemetalice) pentru recipiente, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, perne de susținere folosite la scaunele
de siguranță de mașină pentru copii, protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, scaune pentru bebeluși,
perne pentru bebeluși, mobilier pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, , coșuri pentru
bebeluși, coșuri pentru bebeluși (pătuțuri),
scaune adaptate pentru bebeluși, leagăne
electrice pentru bebeluși, paturi portabile pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, perne
antirostogolire pentru bebeluși, pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, scaune de masă pentru bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, covorașe pentru
țarcuri de bebeluși, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, perne (altele decât cele pentru uz medical)
pentru susținerea bebelușilor la examinare, olițe
pentru copii, olițe portabile pentru copii, căzi
de plastic pentru copii, cădițe pentru bebeluși,
căzi de baie pentru bebeluși, căni de tranziție
pentru bebeluși și copii, prosoape pentru copii,
prosoape (textile) pentru copii mici, baldachine
pentru pătuțuri de copii, cuverturi pentru paturi
pentru copii, pături pentru bebeluși, lenjerie
de pat pentru bebeluși, săculeți de dormit
pentru bebeluși, saci de dormit pentru bebeluși,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
salopetă de copii, încălțăminte pentru copii, ,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru copii, costume de baie
pentru copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de purtat pe cap pentru copii,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii

mici, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
ghete pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, costume de bebeluși, bluzițe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
chiloței pentru bebeluși, botoșei tricotați pentru
bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, jucării pentru copii mici, castele
gonflabile pentru copii, jucării pentru cărucioare
de copii, jocuri electronice educative pentru
copii, costume de carnaval pentru copii, structuri
de joacă pentru copii, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, jucării pentru bebeluși, leagăne
pentru bebeluși, scaune de leagăn pentru
bebeluși, saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție.

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

7. Mașini de călcat, prese de călcat, mașini
de călcat electrice, mașini electrice de călcat
haine, mașini rotative de călcat haine, prese de
călcat pentru materiale textile, mașini de călcat
pentru articole textile, mașini de călcat și prese
de rufe, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, mașini de aspirare de
uz casnic, mașini electrice de uz casnic pentru
aspirare, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini de curățare prin aspirare
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folosite în fabricație, mașini de cusut, mașini
electrice de cusut, mașini de cusut tricotaje,
mașini de cusut cu sârmă, mașini industriale
robotice de cusut, mașini de cusut pentru uz
industrial, mașini de cusut de uz casnic, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini de
spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini de
spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini de
spălat sticle, mașini de spălat cu uscător, mașini
de spălat rufe (electrice), mașini de spălat pentru
veselă, mașini de spălat pentru tigăi, mașini de
spălat pentru oale, mașini industriale robotice de
spălat, mașini de spălat cu presiune.
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
HUB-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri USB, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,

cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, căşti fără
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru MP3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere MP3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
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de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afişaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate TV, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
TV de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD

(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare LCD, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de
identificare (IP- internet protocol), televizoare de
mașină, televizoare de înaltă definiție (HDTV),
televizoare digitale, televizoare prevăzute cu
aparate de înregistrare video, terminale de
afișare grafică, video recordere, unități de afișare
video, videoproiectoare, videocasetofoane,
aparate de fotografiat, aparate de filmat
ultrarapide, aparate de centrare a diapozitivelor,
aparate de fotografiat digitale, aparate de
lustruire pentru fotografii, aparate de mărit
(fotografie), aparate de redare a imaginii,
amplificatoare de frecvență audio, amplificatoare
de frecvență video, aparate holografice, aparate
de reproducere a filmelor, aparate de redare
cu bandă, baze pentru difuzoare, baze portabile
pentru difuzoare, cd-uri de curățare a lentilelor
laser, cititoare cd portabile, coperte pentru
cititoare de cărți electronice, cutii pentru
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filme, cutii pentru lentile, cutii pentru playere
portabile multimedia, căști pentru jocuri de
realitate virtuală, difuzoare fără fir cuplabile,
dispozitive de curățare pentru cd-uri, dispozitive
de derulare înainte a filmelor, dispozitive de
redare pentru discuri compacte, dispozitive
de redare pentru suporturi de sunete și
imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genţi
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
MP4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de CD-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri

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

telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
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fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către ceasuri inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile și celulare, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate.
11. Aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de distribuire a apei
purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente

refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
(aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
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inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice pentru sectorul
restaurației.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
HUB-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin

impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri USB, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre optice,
fire de telefon, cabluri USB luminoase, ,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fără fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, căşti fără
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
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cuploare acustice, cutii pentru MP3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, , echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere MP3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afişaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme, ,
aparate TV, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj

pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD
(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu ,
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice de
afișare pentru șofer, pentru vehicule, suporturi
adaptate pentru stocarea de aparate video,
suporturi pentru camere video, , suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
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diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (IP - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru DVD playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genţi
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
MP4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de cd-
rom, unități pentru DVD-uri, unități , de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
USB, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea

animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, CD-ROM-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, DVD-uri, DVD-uri fără
conținut, DVD-uri inscriptibile fără conținut,
discuri pentru stocarea de date, discuri vinil
(LP-uri), dispozitive cu memorie, dispozitive
de memorie, dispozitive de memorie de
firmware, dispozitive de memorie flash portabile,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive de redare pentru casete, dispozitive
pentru citirea cardurilor, dispozitive de stocare
de informații (electrice sau electronice), huse
pentru cd-uri, huse pentru casete video, huse
pentru discuri de calculator, memorie flash,
stickuri de memorie, memorii USB, memorii
USB (neînregistrate), suporturi de date cu
microcircuit, suporturi de , date electronice,
suporturi de date care pot fi citite de mașini,
suporturi de date lizibile mecanic înregistrate
cu ajutorul unor programe, suporturi de date
magnetice, suporturi de stocare a datelor,
suporturi de înregistrare (optice), suporturi de
înregistrare (magnetice), suporturi digitale de
înregistrare, suporturi optice de date, unități
de bandă magnetică pentru computere, unități
de memorie electronice, unități de hard disk
magnetice, unități de discuri magnetice, unități
de stocare (SSD), unități de stocare hibride
(SSHD), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri RAM (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
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de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru , calculatoare, plăci de bază,
plăci de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru PC, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru PC, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,

agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, , huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax , încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
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tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii ,
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
mașini de călcat, prese de călcat, mașini de
călcat electrice, mașini electrice de călcat haine,
mașini rotative de călcat haine, prese de călcat
pentru materiale textile, mașini de călcat pentru
articole textile, mașini de călcat și prese de rufe,
aspirator cu tocător pentru curățarea resturilor de

gunoaie, mașini de aspirare de uz casnic, mașini
electrice de uz casnic pentru aspirare, mașini de
aspirare pentru curățarea de impurități, mașini
industriale de aspirare folosite în producție,
mașini de curățare prin aspirare folosite în
fabricație, mașini de cusut, mașini electrice
de cusut, mașini de cusut tricotaje, mașini de
cusut cu sârmă, mașini industriale robotice de
cusut, mașini de cusut pentru uz industrial,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de cusut
pentru , textile și piele, acționare cu pedală
pentru mașini de cusut, fiare de călcat, mașini
de tuns, mașini electrice de tuns, mașini de
tuns electrice, mașini de tuns barba, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini
de spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat cu uscător,
mașini de spălat rufe (electrice), mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat pentru tigăi,
mașini de spălat pentru oale, mașini industriale
robotice de spălat, mașini de spălat cu presiune,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice portabile, cântare de baie digitale,
aparate de distribuție a băuturilor refrigerate,
aparate de distribuire a apei purificate și
răcite, aparate combinate de producere și de
distribuire de gheață, aparate de expunere
a alimentelor refrigerate, aparate de făcut
gheață, aparate de refrigerare, aparate de
refrigerare pentru lichide, aparate de răcire cu
gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de , uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
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casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate , electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,

cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice , pentru sectorul
restaurației.

───────
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(210) M 2021 00472
(151) 25/01/2021
(732) ANASTASIA G.B. PRODCOM,

STR. IANCU CAVALER DE
FLONDOR, NR. 7, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANASTASIA SPORT

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Căști de protecție pentru baseball.
28. Articole și echipament de sport, aripioare
pentru înot, articole de înot pentru menținerea
corpului la suprafața apei, pentru uz recreativ,
blocstarturi (echipamente de înot), camere
de aer gonflabile pentru activități recreative
acvatice, centuri de înot, colaci de înot, colaci
de înot pentru agrement, colaci pentru scăldat și
înot, culoare pentru curse (echipamente de înot),
labe pentru înotători, mănuși de înot palmate,
plute pentru înot, saltele plutitoare recreative,
veste pentru înot, accesorii de protecție pentru
coate pentru practicarea patinajului, accesorii
pentru antrenamentul de golf, ace pentru pompe
de umflat mingi de joc, adaptoare pentru
dispozitive de umflare a mingilor, amortizoare de
vibrații pentru rachete de tenis, antene pentru
plase de volei, aparate cu pedale pentru aerobic,
aparate care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică portabile de uz
casnic, aparate de interior pentru fitness, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de

tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), apărătoare
pentru picioare (apărătoare pentru crichet),
apărătoare pentru picioare pentru uz atletic,
apărători cu ținte pentru karate, apărători de
cot (articole de sport), apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de protecție pentru
piept (pentru baseball), apărători de protecție
pentru piept (pentru hochei), apărători de tibie
(articole de sport), apărători de tibie de uz
sportiv, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, arbalete (aparate pentru sport), arcuri
(pentru tir cu arcul), aripioare pentru plăci de
surf, arme de scrimă, arme pentru paintball
(articole sportive), articole căptușite de protecție
pentru crichet, articole de gimnastică, articole
de gimnastică și de sport, articole de sport,
articole pentru practicarea golfului, bandaje de
mâini pentru uz sportiv, bandă pentru mânerul
rachetelor, bare asimetrice, bare cu arc pentru
exerciții fizice, bare de protecție pentru mese de
biliard american, bare de tracțiuni pentru cadre
de ușă, bare orizontale (pentru gimnastică),
bare paralele (pentru gimnastică), bare pentru
exerciții, bârne (aparate de gimnastică), bârne
(pentru gimnastică), bănci de exerciții, bănci
de uz sportiv, bănci pentru abdomene, bănci
pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea de
greutăți, bastoane pentru gimnastică, baze
pentru aruncători de baseball, benzi ale meselor
de biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi de
prindere pentru crose de golf, benzi de prindere
pentru bâte de baseball, benzi pentru exerciții,
benzi pentru masă de biliard (echipament
pentru jocuri), benzi pentru mânerele paletelor
de tenis de masă, benzi pentru mânerele
rachetelor de badminton, benzi pentru mânerele
rachetelor de squash, benzi pentru mânerele
rachetelor de tenis, benzi pentru înfășurarea
mânerelor rachetelor de tenis, benzi rulante
pentru exerciții fizice, bețe de schi, bâte (articole
sportive), bâte de baseball, bâte de softball,
bâte pentru jocuri cu mingea, bețe de ski
pentru schiuri cu rotile, bețe pentru nordic
walking, biciclete statice de antrenament, bile
de biliard, bile de biliard numerotate, bile de
crichet, bile de metal pentru aruncarea greutății,
bile de pétanque, blocstarturi, blocstarturi pentru
evenimente sportive, blocuri yoga, boburi, bride
pentru corzi pentru schi acvatic, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, bucăți de material care
se pot prinde pe o suprafață corespunzătoare
pentru a fi utilizate ca ținte pentru jocul
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de darts, cadre pentru genuflexiuni, cal cu
mânere, cai cu mânere (pentru gimnastică),
canturi de schiuri, capete pentru crose de
golf, călcâi de etambou pentru plăci cu vele,
centuri de cățărare, cercuri pentru gimnastică
ritmică, chingi pentru bodyboard-uri, ciocane
pentru sporturi, coarde de sărit, coarde pentru
gimnastică ritmică, cochilii de protecție pentru
sport, corzi de rachete, corzi pentru rachete
de badminton, corzi pentru rachete de tenis,
căptușeli de protecție pentru sporturi, cărucioare
pentru saci de golf, cotiere pentru cicliști,
cotiere folosite pentru crichet, covoare de golf,
coșuri de baschet, cretă de gimnastică pentru
îmbunătățirea prinderii mânerelor în activități
sportive, cretă pentru tacuri de biliard, crose de
crichet, crose de golf, crose de floorball, crose de
golf cu cap metalic, crose de golf tip putter, crose
de hochei, crose de hochei pe gheață, crose de
hochei pe iarbă, crose de polo, curele pentru
exerciţii pentru abdomen, curele de prindere
pentru plăci de bodyboarding, curele pentru plăci
cu vele, cutii adaptate pentru articole sportive,
cutii pentru bâte de baseball, cutii pentru mingi
de tenis, deltaplane, discuri conice pentru fotbal,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive
manuale de exerciții pentru picioare, dispozitive
pentru alinierea loviturii la golf, dispozitive
prindere mingi, echipament de badminton,
echipament de biliard, echipament de exerciții
acționat manual, echipament pentru biliard,
echipament pentru fotbal, echipament pentru
volei, echipament pentru scrimă, echipamente
pentru sport, echipamente de sport pentru
animale de companie, etichete din piele pentru
genți pentru crose de golf, etichete pentru gențile
de golf, elemente de absorbție a șocului pentru
protejarea împotriva accidentărilor (articole
sportive), extensoare, fileuri pentru badminton,
fileuri pentru jocuri cu mingea, fileuri și stâlpi
pentru tenis, fluturași (badminton), fire naturale
pentru racordajul rachetelor de squash, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
garduri (pentru piste sportive), gantere (pentru
ridicare de greutăți), genți de bowling, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
genți adaptate pentru păstrarea echipamentului
pentru scrimă, genți pentru crose de golf, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genunchiere
pentru fotbal, genunchiere de uz sportiv pentru
patinaj, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, genunchiere pentru fotbal american,
genți pentru echipament de golf, cu roți, genți
pentru mingi de fotbal, genți pentru schiuri,
genți pentru skateboard-uri, ghete cu patine
(combinate), gonflabile pentru piscină, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de

gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți pentru picioare (articole de
sport), greutăți pentru picioare pentru uz sportiv,
greutăți pentru picioare pentru exerciții, haltere,
haltere pentru ridicare de greutăți, harnașamente
pentru utilizare în sport, huse adaptate pentru
articole de sport, inele de exercițiu pentru
întărirea mâinii, inele pentru gimnastică, inele
pentru sport, instalații și aparate pentru jocul
de popice, jocuri de palete cu minge, jocuri
sportive, labe de scufundare, leagăne pentru
yoga, legături de schi, legături de schiuri și
piesele acestora, lăzi de gimnastică pentru
sărituri, mânere de crose de golf, mânere de
rachete, mânere pentru articole sportive, mânere
pentru schi nautic, mânere rotative pentru flotări,
mănuși (accesorii de joc), mănuși de baseball,
mănuși de biliard, mănuși confecționate special
pentru sport, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși de
hochei, mănuși de protecție kote, mănuși de
protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de schi nautic, mănuși de scrimă, mănuși de
softball, mănuși de protecție pentru jocuri cu
crosă sau bâtă (accesorii de joc), mănuși pentru
baseball (pentru jucătorii prinzători), mănuși
pentru fotbal american, mănuși pentru jocul cu
popice, mănuși pentru karate, mănuși pentru
înot, mașini de aruncat mingi, materiale sub
formă de corzi pentru rachete sportive, mese
de biliard, mese pentru tenis de masă, mingi
(articole sportive), mingi antistres din materiale
maleabile, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mănuși pentru lacrosse, mănuși pentru
lupte, mănuși pentru ridicarea de greutăți, mături
de curling, măști de față pentru sport, măști de
scrimă, măști de protecție pentru față folosite în
scrimă, măști pentru jucători prinzători (catcher),
mingi de antrenament, mingi de baschet, mingi
de baseball, mingi de baseball (rigide), mingi
de bowling, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal american, mingi de
golf, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de handbal, mingi de netball, mingi de plajă,
mingi de padel, mingi de polo, mingi de
racquetball, mingi de rugbi, mingi de softball,
mingi de sport, mingi de squash, mingi de
tenis, mingi de tenis (rigide), mingi de tenis de
masă, mingi de tenis moi, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
gimnastică, mingi pentru hochei pe iarbă, mingi
pentru lacrosse, mingi pentru sporturi cu rachetă,
minitrambuline, monoschiuri, palete (hagoita),
opritori de schi, palete cu minge, palete de
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mână pentru înot, palete de tenis de masă,
palete folosite la jocurile de palete cu minge,
panglici special adaptate pentru gimnastică
ritmică, panouri de baschet, panouri de baschet
din sticlă, parapante, parașute de rezistență
pentru antrenament fizic, patine, patine cu role în
linie, patine cu rotile, patine de gheață, patine de
hochei pe gheață, pereți artificiali de escaladă,
perne de antrenament pentru arte marțiale,
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pivoturi
pentru saci de box, plăci de bodyboarding, plăci
de bodysurfing, plăci de snowboard, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
vâsle pentru skateboard, wakeboard-uri, vârfuri
de tac, vârfuri de săgeți pentru tir cu arcul,
vizoare deschise pentru tir cu arcul, veste de
protecție pentru arte marțiale, triunghiuri pentru
mingi de biliard, suporturi pentru truse de golf
(pentru crose și mingi), suporturi speciale pentru
păstrarea croselor de golf, tacuri pentru snooker,
tacuri pentru biliard american, taburete pentru
antrenament în gimnastică, talere (tir), fileuri
pentru tenis, tije pentru fleșete, trambuline, tolbe
cu săgeți pentru arcuri, trambuline (articole
de sport), trambuline (pentru gimnastică),
trambuline pentru antrenament, trepte pentru
aerobic, ținte, triunghiuri pentru bile de biliard,
ținte electronice, ținte pentru jocul darts, ținte
pentru tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
spade de scrimă, spray-uri antiderapante cu
rășină folosite de atleți, steaguri de golf
(articole de sport), stâlpi pentru badminton,
stâlpi pentru porți de fotbal, stâlpi pentru volei,
sulițe (articole de sport), sulițe (pentru sporturi
de teren), suporturi de plasă pentru tenis de
masă, suporturi pentru aparate de alergat,
suporturi pentru degete pentru tir cu arcul,
suporturi pentru cretă pentru tacurile de biliard,
suporturi pentru flotări, suporturi pentru mingi,
suporturi pentru mingea de baseball, pentru
antrenamente, suporturi pentru mingi de golf,
suporturi pentru tacuri de biliard, ștafete, saci de
crichet, schiuri, schiuri alpine, schiuri cu rotile,
schiuri nautice, scripeți pentru exerciții, seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet, seturi
de popice pentru profesioniști, seturi de tras cu
arcul, skateboarduri, skateboarduri (echipament
recreativ), sănii, săgeți pentru jocul de darts,
săculețe pentru suporturile de mingi de golf,
sănii (articole de sport), sănii de zăpadă de uz
recreativ, sănii skeleton (articole sport), pucuri de
hochei, rachete, rachete de badminton, rachete
de racquetball, rachete de tenis, rachete de

squash, rachete de tenis pe platformă (padel),
rachete de zăpadă, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, racordaje pentru rachete
(de tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, rotile pentru plăci de skateboard,
saci de box, saci de box gonflabili, săbii
(arme de scrimă), săbii de lemn pentru kendo,
săbii kendo din bambus, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protecții de
picioare pentru fotbal american, protecții de piept
pentru fotbal american, protecții de piept pentru
sport, protecții de umeri pentru fotbal american,
protecții de umeri pentru sport, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru brațe pentru cicliști, protecții pentru brațe
pentru patinaj, protecții pentru brațe pentru
skateboard, protecții pentru coate pentru utilizare
la mersul pe bicicletă (articole sportive), protecții
pentru cot folosite la skateboard, protecții pentru
gât folosite în sport, protecții pentru mână
adaptate pentru uz sportiv, protecții pentru
picioare adaptate pentru practicarea de sporturi,
protecții pentru piept adaptate pentru practicarea
de taekwondo, protecții pentru portar de hochei
pe iarbă, protecții pentru portari, protecții pentru
pumni (articole sportive), protecții pentru tălpi
de schiuri, pucuri, pompe pentru mingi, popice,
porți de floorball, porți de hochei, porți pentru
fotbal, prelungitoare pentru tacuri de biliard
(echipament pentru jocuri), prese pentru rachete
de tenis, protecție de deget pentru baschet,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de braț pentru baseball, protecții de brațe
(articole de sport), protecții de brațe pentru tir
cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru fotbal
american, protecții de corp pentru sport, protecții
de lame pentru ghete de patinaj pe gheață,
protecții de mâini pentru sport, protecții de
încheieturi pentru atletism, prăjini pentru sărituri,
prăștii (jucării), plase (articole de sport), plase
de baschet, plase folosite cu scopuri sportive,
platforme pentru exerciții, plute gonflabile pentru
înot, plăci de surfing cu vâslă, plăci kneeboard,
plăci pentru practicarea sporturilor nautice,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, pompe adaptate special pentru
utilizarea cu mingi de jocuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu: articole
și echipament de sport, aripioare pentru înot,
articole de înot pentru menținerea corpului la
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suprafața apei, pentru uz recreativ, blocstarturi
(echipamente de înot), camere de aer gonflabile
pentru activități recreative acvatice, centuri de
înot, colaci de înot, colaci de înot pentru
agrement, colaci pentru scăldat și înot, culoare
pentru curse (echipamente de înot), labe
pentru înotători, mănuși de înot palmate, plute
pentru înot, saltele plutitoare recreative, veste
pentru înot, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, antene pentru plase
de volei, aparate cu pedale pentru aerobic,
aparate care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică portabile de uz
casnic, aparate de interior pentru fitness, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de
tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), apărătoare
pentru picioare (apărătoare pentru crichet),
apărătoare pentru picioare pentru uz atletic,
apărători cu ținte pentru karate, apărători de
cot (articole de sport), apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de protecție pentru
piept (pentru baseball), apărători de protecție
pentru piept (pentru hochei), apărători de tibie
(articole de sport), apărători de tibie de uz
sportiv, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, arbalete (aparate pentru sport), arcuri
(pentru tir cu arcul), aripioare pentru plăci de
surf, arme de scrimă, arme pentru paintball
(articole sportive), articole căptușite de protecție
pentru crichet, articole de gimnastică, articole
de gimnastică și de sport, articole de sport,
articole pentru practicarea golfului, bandaje de
mâini pentru uz sportiv, bandă pentru mânerul
rachetelor, bare asimetrice, bare cu arc pentru
exerciții fizice, bare de protecție pentru mese de
biliard american, bare de tracțiuni pentru cadre
de ușă, bare orizontale (pentru gimnastică),
bare paralele (pentru gimnastică), bare pentru
exerciții, bârne (aparate de gimnastică), bârne
(pentru gimnastică), bănci de exerciții, bănci
de uz sportiv, bănci pentru abdomene, bănci
pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea de
greutăți, bastoane pentru gimnastică, baze
pentru aruncători de baseball, benzi ale meselor
de biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de mijloc pentru fileuri

de tenis, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi de
prindere pentru crose de golf, benzi de prindere
pentru bâte de baseball, benzi pentru exerciții,
benzi pentru masă de biliard (echipament
pentru jocuri), benzi pentru mânerele paletelor
de tenis de masă, benzi pentru mânerele
rachetelor de badminton, benzi pentru mânerele
rachetelor de squash, benzi pentru mânerele
rachetelor de tenis, benzi pentru înfășurarea
mânerelor rachetelor de tenis, benzi rulante
pentru exerciții fizice, bețe de schi, bâte (articole
sportive), bâte de baseball, bâte de softball,
bâte pentru jocuri cu mingea, bețe de ski
pentru schiuri cu rotile, bețe pentru nordic
walking, biciclete statice de antrenament, bile
de biliard, bile de biliard numerotate, bile de
crichet, bile de metal pentru aruncarea greutății,
bile de pétanque, blocstarturi, blocstarturi pentru
evenimente sportive, blocuri yoga, boburi, bride
pentru corzi pentru schi acvatic, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, bucăți de material care
se pot prinde pe o suprafață corespunzătoare
pentru a fi utilizate ca ținte pentru jocul de darts,
cadre pentru genuflexiuni, cal cu mânere, cai cu
mânere (pentru gimnastică), canturi de schiuri,
capete pentru crose de golf, călcâi de etambou
pentru plăci cu vele, centuri de cățărare,
cercuri pentru gimnastică ritmică, chingi pentru
bodyboard-uri, ciocane pentru sporturi, coarde
de sărit, coarde pentru gimnastică ritmică,
cochilii de protecție pentru sport, corzi de
rachete, corzi pentru rachete de badminton,
corzi pentru rachete de tenis, căptușeli de
protecție pentru sporturi, cărucioare pentru saci
de golf, căști de protecție pentru baseball,
cotiere pentru cicliști, cotiere folosite pentru
crichet, covoare de golf, coșuri de baschet, cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, crose de crichet, crose de
golf, crose de floorball, crose de golf cu cap
metalic, crose de golf tip putter, crose de hochei,
crose de hochei pe gheață, crose de hochei
pe iarbă, crose de polo, curele pentru exerciţii
pentru abdomen, curele de prindere pentru
plăci de bodyboarding, curele pentru plăci cu
vele, cutii adaptate pentru articole sportive, cutii
pentru bâte de baseball, cutii pentru mingi de
tenis, deltaplane, discuri conice pentru fotbal,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive
manuale de exerciții pentru picioare, dispozitive
pentru alinierea loviturii la golf, dispozitive
prindere mingi, echipament de badminton,
echipament de biliard, echipament de exerciții
acționat manual, echipament pentru billiard,
echipament pentru fotbal, echipament pentru
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volei, echipament pentru scrimă, echipamente
pentru sport, echipamente de sport pentru
animale de companie, etichete din piele pentru
genți pentru crose de golf, etichete pentru gențile
de golf, elemente de absorbție a șocului pentru
protejarea împotriva accidentărilor (articole
sportive), extensoare, fileuri pentru badminton,
fileuri pentru jocuri cu mingea, fileuri și stâlpi
pentru tenis, fluturași (badminton), fire naturale
pentru racordajul rachetelor de squash, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
garduri (pentru piste sportive), gantere (pentru
ridicare de greutăți), genți de bowling, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
genți adaptate pentru păstrarea echipamentului
pentru scrimă, genți pentru crose de golf, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genunchiere
pentru fotbal, genunchiere de uz sportiv pentru
patinaj, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, genunchiere pentru fotbal american,
genți pentru echipament de golf, cu roți, genți
pentru mingi de fotbal, genți pentru schiuri,
genți pentru skateboard-uri, ghete cu patine
(combinate), gonflabile pentru piscină, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți pentru picioare (articole de
sport), greutăți pentru picioare pentru uz sportiv,
greutăți pentru picioare pentru exerciții, haltere,
haltere pentru ridicare de greutăți, harnașamente
pentru utilizare în sport, huse adaptate pentru
articole de sport, inele de exercițiu pentru
întărirea mâinii, inele pentru gimnastică, inele
pentru sport, instalații și aparate pentru jocul
de popice, jocuri de palete cu minge, jocuri
sportive, labe de scufundare, leagăne pentru
yoga, legături de schi, legături de schiuri și
piesele acestora, lăzi de gimnastică pentru
sărituri, mânere de crose de golf, mânere de
rachete, mânere pentru articole sportive, mânere
pentru schi nautic, mânere rotative pentru flotări,
mănuși (accesorii de joc), mănuși de baseball,
mănuși de biliard, mănuși confecționate special
pentru sport, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși de
hochei, mănuși de protecție kote, mănuși de
protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de schi nautic, mănuși de scrimă, mănuși de
softball, mănuși de protecție pentru jocuri cu
crosă sau bâtă (accesorii de joc), mănuși pentru
baseball (pentru jucătorii prinzători), mănuși
pentru fotbal american, mănuși pentru jocul cu
popice, mănuși pentru karate, mănuși pentru
înot, mașini de aruncat mingi, materiale sub
formă de corzi pentru rachete sportive, mese
de biliard, mese pentru tenis de masă, mingi

(articole sportive), mingi antistres din materiale
maleabile, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mănuși pentru lacrosse, mănuși pentru
lupte, mănuși pentru ridicarea de greutăți, mături
de curling, măști de față pentru sport, măști de
scrimă, măști de protecție pentru față folosite în
scrimă, măști pentru jucători prinzători (catcher),
mingi de antrenament, mingi de basche, ,
mingi de baseball, mingi de baseball (rigide),
mingi de bowling, mingi de cauciuc pentru
exersarea mâinilor, mingi de exerciții pentru
reducerea stresului, mingi de fotbal american,
mingi de golf, mingi de gimnastică pentru yoga,
mingi de handbal, mingi de netball, mingi de
plajă, mingi de padel, mingi de polo, mingi de
racquetball, mingi de rugbi, mingi de softball,
mingi de sport, mingi de squash, mingi de
tenis, mingi de tenis (rigide), mingi de tenis de
masă, mingi de tenis moi, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
gimnastică, mingi pentru hochei pe iarbă, mingi
pentru lacrosse, mingi pentru sporturi cu rachetă,
minitrambuline, monoschiuri, palete (hagoita),
opritori de schi, palete cu minge, palete de
mână pentru înot, palete de tenis de masă,
palete folosite la jocurile de palete cu minge,
panglici special adaptate pentru gimnastică
ritmică, panouri de baschet, panouri de baschet
din sticlă, parapante, parașute de rezistență
pentru antrenament fizic, patine, patine cu role în
linie, patine cu rotile, patine de gheață, patine de
hochei pe gheață, pereți artificiali de escaladă,
perne de antrenament pentru arte marțiale,
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pivoturi
pentru saci de box, plăci de bodyboarding, plăci
de bodysurfing, plăci de snowboard, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
vâsle pentru skateboard, wakeboard-uri, vârfuri
de tac, vârfuri de săgeți pentru tir cu arcul,
vizoare deschise pentru tir cu arcul, veste de
protecție pentru arte marțiale, triunghiuri pentru
mingi de biliard, suporturi pentru truse de golf
(pentru crose și mingi), suporturi speciale pentru
păstrarea croselor de golf, tacuri pentru snooker,
tacuri pentru biliard american, taburete pentru
antrenament în gimnastică, talere (tir), fileuri
pentru tenis, tije pentru fleșete, trambuline, tolbe
cu săgeți pentru arcuri, trambuline (articole
de sport), trambuline (pentru gimnastică),
trambuline pentru antrenament, trepte pentru
aerobic, ținte, triunghiuri pentru bile de biliard,
ținte electronice, ținte pentru jocul darts, ținte
pentru tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
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spade de scrimă, spray-uri antiderapante cu
rășină folosite de atleți, steaguri de golf
(articole de sport), stâlpi pentru badminton,
stâlpi pentru porți de fotbal, stâlpi pentru volei,
sulițe (articole de sport), sulițe (pentru sporturi
de teren), suporturi de plasă pentru tenis de
masă, suporturi pentru aparate de alergat,
suporturi pentru degete pentru tir cu arcul,
suporturi pentru cretă pentru tacurile de biliard,
suporturi pentru flotări, suporturi pentru mingi,
suporturi pentru mingea de baseball, pentru
antrenamente, suporturi pentru mingi de golf,
suporturi pentru tacuri de biliard, ștafete, saci de
crichet, schiuri, schiuri alpine, schiuri cu rotile,
schiuri nautice, scripeți pentru exerciții, seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet, seturi
de popice pentru profesioniști, seturi de tras cu
arcul, skateboarduri, skateboarduri (echipament
recreativ), sănii, săgeți pentru jocul de darts,
săculețe pentru suporturile de mingi de golf,
sănii (articole de sport), sănii de zăpadă de uz
recreativ, sănii skeleton (articole sport), pucuri de
hochei, rachete, rachete de badminton, rachete
de racquetball, rachete de tenis, rachete de
squash, rachete de tenis pe platformă (padel),
rachete de zăpadă, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, racordaje pentru rachete
(de tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, rotile pentru plăci de skateboard,
saci de box, saci de box gonflabili, săbii
(arme de scrimă), săbii de lemn pentru kendo,
săbii kendo din bambus, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protecții de
picioare pentru fotbal american, protecții de piept
pentru fotbal american, protecții de piept pentru
sport, protecții de umeri pentru fotbal american,
protecții de umeri pentru sport, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru brațe pentru cicliști, protecții pentru brațe
pentru patinaj, protecții pentru brațe pentru
skateboard, protecții pentru coate pentru utilizare
la mersul pe bicicletă (articole sportive), protecții
pentru cot folosite la skateboard, protecții pentru
gât folosite în sport, protecții pentru mână
adaptate pentru uz sportiv, protecții pentru
picioare adaptate pentru practicarea de sporturi,
protecții pentru piept adaptate pentru practicarea
de taekwondo, protecții pentru portar de hochei
pe iarbă, protecții pentru portari, protecții pentru
pumni (articole sportive), protecții pentru tălpi
de schiuri, pucuri, pompe pentru mingi, popice,
porți de floorball, porți de hochei, porți pentru
fotbal, prelungitoare pentru tacuri de biliard

(echipament pentru jocuri), prese pentru rachete
de tenis, protecție de deget pentru baschet,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de braț pentru baseball, protecții de brațe
(articole de sport), protecții de brațe pentru tir
cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru fotbal
american, protecții de corp pentru sport, protecții
de lame pentru ghete de patinaj pe gheață,
protecții de mâini pentru sport, protecții de
încheieturi pentru atletism, prăjini pentru sărituri,
prăștii (jucării), plase (articole de sport), plase
de baschet, plase folosite cu scopuri sportive,
platforme pentru exerciții, plute gonflabile pentru
înot, plăci de surfing cu vâslă, plăci kneeboard,
plăci pentru practicarea sporturilor nautice,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, pompe adaptate special pentru
utilizarea cu mingi de jocuri.

───────

(210) M 2021 00482
(151) 25/01/2021
(732) MARIAN BADETOIU, PRINCIPALA

20, JUD. TELEORMAN, PUTINEIU,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)
CAMARA BUNICI

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

29. Bulion.
30. Oțet, oțet aromat, muștar, ketchup,
maioneză, sosuri cu hrean.
35. Servicii de comerț cu amănuntul online,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros.

───────

(210) M 2021 00483
(151) 25/01/2021
(732) LEMON INTERIOR DESIGN

S.R.L., STR. DRUMUL TABEREI,
NR. 81, BLOC TD3, ETAJ 6, AP.
37, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LEMON INTERIOR DESIGN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, proiectarea construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul construcţiilor de clădiri, cercetare
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
planificare urbană.

───────

(210) M 2021 00485
(151) 25/01/2021
(732) ANA MARIA STANCU, BLD.

TIMIȘOARA, NR. 89, BL. C1.7,
SC. A, ET. 3, AP. 18, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BUCHAREST
PROMOROBOTS

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.05.08; 26.01.14; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru, gri, crem,
argintiu

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

9. Aplicații software descărcabile pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți

pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
şi servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: aplicații software pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
41. Educație, divertisment și sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere de formare (instruire),
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, cursuri de formare avansată,
cursuri de instruire scrise, cursuri de instruire
în analiza de sisteme, cursuri de instruire în
elaborarea bazelor de date, cursuri de instruire
în software de calculator, cursuri de pregătire
cu privire la hardware de calculator, cursuri
prin corespondență, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), educație, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
educație în domeniul procesării de date, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, formare profesională (furnizare de -),
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul informaticii,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
cursuri educaționale în materie de informatică,
furnizare de cursuri educaționale în domeniul
electronic, furnizare de formare prestată într-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare
de seminare online de formare, furnizarea
de cursuri de instruire asistate de calculator,
furnizarea de instruire online, furnizarea de
tutoriale online, instruire computerizată, instruire
cu privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor de
prelucrare a datelor, instruire educativă, instruire
în domeniul dezvoltării informatice, instruire în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/01/2021

domeniul dezvoltării sistemelor de software,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
programării pe calculator, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul utilizării calculatoarelor, instruire în
materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în utilizarea și operarea
procesoarelor de date, instruirea angajaților,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
organizare de sesiuni de formare, pregătire în
domeniul dezvoltării de programe de calculator,
pregătire în domeniul operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării
de date, pregătire în domeniul proiectării de
memorii de calculator, pregătire în domeniul
proiectării de programe pentru calculator,
pregătire profesională în informatică, pregătire
și instruire, servicii de educație și formare
profesională, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
calculator (instruire), servicii de formare cu
privire la întreținerea sistemelor de testare
controlate de calculator (instruire), servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, servicii de
formare în domeniul testării asistate de calculator
(instruire), servicii de formare în domeniul
utilizării software-lui de calculator (instruire),
servicii de formare profesională, servicii de
formare în domeniul proiectării tehnice asistate
de calculator, servicii de formare în domeniul
utilizării calculatoarelor, servicii de instruire cu
privire la utilizarea tehnologiei informației, servicii
de instruire în materie de sisteme informatice,
servicii de instruire în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de pregătire
în domeniul dezvoltării de software (instruire),
servicii de pregătire în informatică (instruire),
servicii de învățământ la distanță oferite online,
servicii de pregătire profesională în domeniul
informaticii (instruire), servicii educative în
materie de aplicații ale sistemelor informatice

(instruire), servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice (instruire),
servicii educative referitoare la calculatoare
(instruire), servicii educative referitoare la
sistemele informatice (instruire).
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SaaS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu
(SaaS), platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (SaaS), servicii software
ca serviciu (SaaS) care oferă software pentru
învățare automată, învățare aprofundată și rețele
neurale profunde, platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de
calculatoare, servicii informatice de analiză de
date, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
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nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, creare, întreținere și modernizare de
software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării

temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, creare de
programe de prelucrare a datelor, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea bazelor de date,
programare de software educativ, consultanță
cu privire la programe de baze de date
electronice, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, cercetare în domeniul designului,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță profesională privind amenajarea de
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interior, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică în
materie de proiectare, consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță în domeniul automatizării
birourilor și spațiilor de lucru, consultanță
în domeniul desenului tehnic în construcții,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță în materie de design web, creare
de animații pentru alte persoane, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de design de produse de consum, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini principale
pentru rețele informatice, creare de pagini
principale pentru terți, creare și design de site-
uri web pentru terți, creare și furnizare de
pagini web pentru terți, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare și întreținere de site-uri
(pagini web) pentru terți, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, crearea și proiectarea
de pagini web pentru terți, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de ambalaje, design de ambalaje pentru
terți, design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de pagini principale și pagini web, design
grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
pentru unități sportive, design vizual, design
și dezvoltare de produs, dezvoltare de pagini
web pentru terți, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
principale, evaluări tehnice privind designul,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de produs,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de ansambluri rezidențiale, realizarea de
planuri (construcții), pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, proiectare asistată de calculator pentru
grafică video, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare de
aparate și mașini de umplere, proiectare de
automobile, întocmire de rapoarte cu privire
la design de artă grafică, întocmire de

rapoarte despre design industrial, întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare de
bucătării, proiectare de calculatoare, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare de
clădiri cu atmosferă controlată, proiectare de
clădiri industriale, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de format electronic
de CD-rom pentru baze de date electronice,
proiectare de forme de turnare, asistată de
calculator, proiectare de hoteluri, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de jocuri, proiectare
de lucrări creative audiovizuale, proiectare
de materiale de ambalat și de împachetat,
proiectare de materiale tipărite, proiectare
de modele, proiectare de pagini principale,
proiectare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, proiectare de produs, proiectare
de produse noi, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de spații
de birou, proiectare de telefoane, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de magazine, proiectare (design) de
puburi, proiectare (design) de restaurante,
proiectare de vehicule cu motor, proiectare de
vehicule și de piese și componente pentru
vehicule, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, proiectare în domeniul
industriei auto, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
proiectare și dezvoltare de rețele, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, proiectare și dezvoltare de baze
de date, proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de tehnologii noi
pentru alte persoane, proiectare și implementare
de pagini web pentru terți, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru terți,
proiectare și testare de produse noi, proiectare
și testare în vederea dezvoltării de produse
noi, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-
uri informatice pentru terți, proiectare științifică
și tehnologică, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării birourilor,
proiectarea amplasării mobilierului de birou,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, schițe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, servicii arhitecturale
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pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru proiectarea
sistemelor informaționale, servicii de consultanță
în materie de decorațiuni interioare, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de proiectare
a sistemelor informatice, servicii de creare
de pagini web de internet, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de design de brand, servicii de design de
mobilier pentru interiorul automobilelor, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de vehicule, servicii
de design grafic pentru calculator, servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate, servicii
de design interior pentru buticuri, servicii de
design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de design pentru
restaurante, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii de design privind vitrinele
magazinelor, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de grafică digitală, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de ilustrare (design), servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
inginerie și inginerie asistată de calculator,
servicii de proiectare a clădirilor, servicii de
proiectare asistată de calculator, servicii de
proiectare asistată de calculator în domeniul
arhitecturii, servicii de proiectare asistată de
calculator pentru proiecte de construcții, servicii
de proiectare grafică, servicii de proiectare
la comandă, servicii de proiectare grafică
și de design pentru vehicule, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scopuri
promoționale, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare referitoare
la dezvoltarea de sisteme de procesare a
informațiilor computerizate, servicii de proiectare
referitoare la procesoare de date, servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de

proiectare tehnologică, servicii de proiectare și
creare de pagini web, servicii de proiectare
și desen tehnic asistate de calculator, servicii
de proiectare științifică, servicii pentru designul
de clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii pentru proiectarea
industrială de calculatoare, servicii tehnologice
privind designul, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, consultanță tehnologică,
servicii de consultanță tehnologică, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de bufete cu autoservire, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de snack-
baruri.

───────
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(540)

ROBO HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.06;
02.01.01

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, portocaliu deschis, portocaliu
închis, argintiu, negru

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

9. Aplicații software descărcabile pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
şi servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: aplicații software pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
41. Educație, divertisment și sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere de formare (instruire),
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri

de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul
procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, furnizare
de formare profesională, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor de
prelucrare a datelor, instruire educativă, instruire
în domeniul dezvoltării informatice, instruire în
domeniul dezvoltării sistemelor de software,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
programării pe calculator, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul utilizării calculatoarelor, instruire în
materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în utilizarea și operarea
procesoarelor de date, instruirea angajaților,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
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organizare de programe de instruire pentru tineri,
organizare de sesiuni de formare, pregătire în
domeniul dezvoltării de programe de calculator,
pregătire în domeniul operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării de
date, pregătire în domeniul proiectării de memorii
de calculator, pregătire în domeniul proiectării
de programe pentru calculator, pregătire
profesională în informatică, pregătire și instruire,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație și pregătire profesională,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de calculator
(instruire), servicii de formare cu privire la
întreținerea sistemelor de testare controlate
de calculator (instruire), servicii de formare în
domeniul calculatoarelor, servicii de formare în
domeniul testării asistate de calculator, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui
de calculator, servicii de formare profesională,
servicii de formare în domeniul proiectării tehnice
asistate de calculator (instruire), servicii de
formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
servicii de instruire cu privire la utilizarea
tehnologiei informației, servicii de instruire în
materie de sisteme informatice, servicii de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software (instruire), servicii de
pregătire în informatică (instruire), servicii
de învățământ la distanță oferite online,
servicii de pregătire profesională în domeniul
informaticii (instruire), servicii educative în
materie de aplicații ale sistemelor informatice,
servicii educative în materie de scriere
a programelor informatice (instruire), servicii
educative referitoare la calculatoare (instruire),
servicii educative referitoare la sistemele
informatice (instruire).

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

9. Aplicații software descărcabile pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
şi servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: aplicații software pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
41. Educație, divertisment și sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere de formare (instruire),
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul
procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, formare
profesională (furnizare de -), furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
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privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor
de prelucrare a datelor, instruire educativă,
instruire în domeniul dezvoltării informatice,
instruire în domeniul dezvoltării sistemelor
de software, instruire în domeniul operării
programelor de calculator, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, instruire în
domeniul programării pe calculator, instruire în
domeniul proiectării de calculatoare, instruire în
domeniul scrierii de programe pentru calculator,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
instruire în domeniul utilizării calculatoarelor,
instruire în materie de hardware de calculator,
instruire în operarea sistemelor software,
instruire în proiectarea de sisteme software,
instruire în tehnicile de prelucrare de date,
instruire profesională, instruire în utilizarea
și operarea procesoarelor de date, instruirea
angajaților, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, organizare
de ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire la
calculatoare, organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de programe de
instruire pentru tineri, organizare de sesiuni de
formare, pregătire în domeniul dezvoltării de
programe de calculator, pregătire în domeniul
operării memoriilor de calculator, pregătire
în domeniul prelucrării de date, pregătire în
domeniul proiectării de memorii de calculator,
pregătire în domeniul proiectării de programe
pentru calculator, pregătire profesională în
informatică, pregătire și instruire, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
formare cu privire la repararea sistemelor
de testare controlate de calculator (instruire),
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator
(instruire), servicii de formare în domeniul
calculatoarelor, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator (instruire), servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui
de calculator, servicii de formare profesională,
servicii de formare în domeniul proiectării tehnice
asistate de calculator (instruire), servicii de
formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
servicii de instruire cu privire la utilizarea
tehnologiei informației, servicii de instruire în
materie de sisteme informatice, servicii de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, servicii de pregătire în domeniul

dezvoltării de software (instruire), servicii de
pregătire în informatică (instruire), servicii
de învățământ la distanță oferite online,
servicii de pregătire profesională în domeniul
informaticii (instruire), servicii educative în
materie de aplicații ale sistemelor informatice
(instruire), servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice (instruire),
servicii educative referitoare la calculatoare
(instruire), servicii educative referitoare la
sistemele informatice (instruire).
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SaaS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu
(SaaS), platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (SaaS), servicii software
ca serviciu (SaaS) care oferă software pentru
învățare automată, învățare aprofundată și rețele
neurale profunde, platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de
calculatoare, servicii informatice de analiză de
date, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
punere la dispoziție temporară de software
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informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, creare, întreținere și modernizare de
software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online

nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, creare de
programe de prelucrare a datelor, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea bazelor de date,
programare de software educativ, consultanță
cu privire la programe de baze de date
electronice, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, cercetare în domeniul designului,
concepție grafică de materiale promoționale,
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construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică în
materie de proiectare, consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță în domeniul automatizării
birourilor și spațiilor de lucru, consultanță
în domeniul desenului tehnic în construcții,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță în materie de design web, creare
de animații pentru alte persoane, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de design de produse de consum, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini principale
pentru rețele informatice, creare de pagini
principale pentru terți, creare și design de site-
uri web pentru terți, creare și furnizare de
pagini web pentru terți, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare și întreținere de site-uri
(pagini web) pentru terți, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, crearea și proiectarea
de pagini web pentru terți, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de ambalaje, design de ambalaje pentru
terți, design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de pagini principale și pagini web, design
grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
pentru unități sportive, design vizual, design
și dezvoltare de produs, dezvoltare de pagini
web pentru terți, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
principale, evaluări tehnice privind designul,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de produs,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de ansambluri rezidențiale, realizarea de
planuri (construcții), pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor

clădirilor, proiectare asistată de calculator pentru
grafică video, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare de
aparate și mașini de umplere, proiectare de
automobile, întocmire de rapoarte cu privire
la design de artă grafică, întocmire de
rapoarte despre design industrial, întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare de
bucătării, proiectare de calculatoare, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare de
clădiri cu atmosferă controlată, proiectare de
clădiri industriale, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de format electronic
de cd-rom pentru baze de date electronice,
proiectare de forme de turnare, asistată de
calculator, proiectare de hoteluri, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de jocuri, proiectare
de lucrări creative audiovizuale, proiectare
de materiale de ambalat și de împachetat,
proiectare de materiale tipărite, proiectare
de modele, proiectare de pagini principale,
proiectare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, proiectare de produs, proiectare
de produse noi, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de spații
de birou, proiectare de telefoane, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de magazine, proiectare (design) de
puburi, proiectare (design) de restaurante,
proiectare de vehicule cu motor, proiectare de
vehicule și de piese și componente pentru
vehicule, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, proiectare în domeniul
industriei auto, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
proiectare și dezvoltare de rețele, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, proiectare și dezvoltare de baze
de date, proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de tehnologii noi
pentru alte persoane, proiectare și implementare
de pagini web pentru terți, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru terți,
proiectare și testare de produse noi, proiectare
și testare în vederea dezvoltării de produse
noi, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-
uri informatice pentru terți, proiectare științifică
și tehnologică, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării birourilor,
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proiectarea amplasării mobilierului de birou,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, schițe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru proiectarea
sistemelor informaționale, servicii de consultanță
în materie de decorațiuni interioare, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de proiectare
a sistemelor informatice, servicii de creare
de pagini web de internet, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de design de brand, servicii de design de
mobilier pentru interiorul automobilelor, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de vehicule, servicii
de design grafic pentru calculator, servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate, servicii
de design interior pentru buticuri, servicii de
design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de design pentru
restaurante, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii de design privind vitrinele
magazinelor, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de grafică digitală, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de ilustrare (design), servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
inginerie și inginerie asistată de calculator,
servicii de proiectare a clădirilor, servicii de
proiectare asistată de calculator, servicii de
proiectare asistată de calculator în domeniul
arhitecturii, servicii de proiectare asistată de
calculator pentru proiecte de construcții, servicii
de proiectare grafică, servicii de proiectare
la comandă, servicii de proiectare grafică
și de design pentru vehicule, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scopuri
promoționale, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare

a datelor, servicii de proiectare referitoare
la dezvoltarea de sisteme de procesare a
informațiilor computerizate, servicii de proiectare
referitoare la procesoare de date, servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare tehnologică, servicii de proiectare și
creare de pagini web, servicii de proiectare
și desen tehnic asistate de calculator, servicii
de proiectare științifică, servicii pentru designul
de clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii pentru proiectarea
industrială de calculatoare, servicii tehnologice
privind designul, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, consultanță tehnologică,
servicii de consultanță tehnologică, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de bufete cu autoservire, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de snack-
baruri.

───────

(210) M 2021 00489
(151) 25/01/2021
(732) LEMON OFFICE DESIGN S.R.L.,

STRADA NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 12-14, CORP A, PARTER,
SPATIUL COMERCIAL A.P-1,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LEMON OFFICE DESIGN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, proiectarea construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare în
domeniul construcţiilor de clădiri, cercetare şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
planificare urbană.

───────

(210) M 2021 00490
(151) 25/01/2021
(732) CARMEN-FLORENTINA OANCEA,

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
9B, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ARTIZZANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 26.05.08;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, negru, roşu,
galben, portocaliu, albastru, verde, mov

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

21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, material pentru îngrijirea

articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
lucrări de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, ornamente din ceramică,
ornamente din cristal, ornamente din sticlă, statui
din porţelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, cutii de ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de
artă din porțelan, plăci din ceramică, porțelan
decorativ, recipiente ceramică, sticlă decorativă,
nu pentru construcții, urne, vase din ceramică,
vaze, vaze din ceramică pentru podea, farfurii
decorative, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, sticlă ornamentală.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole de îmbrăcăminte şi părţi
ale acestora, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
regruparea în avantajul terților a statuilor,
figurinelor, plăcilor și obiectelor de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, incluse-în această clasă, sticlei
neprelucrate sau semiprelucrate, cu utilizare
nespecificată, veselei, articolelor de bucătărie
și recipientelor, ustensilelor cosmetice și
de toaletă, ustensilelor de uz menajer
pentru curățat, periilor și materialelor pentru
perii, materialelor pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, lucrărilor
de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, ornamentelor din ceramică,
ornamentelor din cristal, ornamentelor din
sticlă, statuilor din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, obiectelor de artă din
porțelan, pământ ars sau sticlă), cutiilor de
ceramică, modelelor ornamentale confecționate
din porțelan, obiectelor decorative [artistice]
din sticlă, obiectelor de artă din porțelan,
plăcilor din ceramică, porțelanului decorativ,
recipientelor ceramice, sticlei decorative,
nu pentru construcții, urnelor, vaselor din
ceramică, vazelor, vazelor din ceramică
pentru podea, farfuriilor decorative, inelelor
decorative pentru lumânări din metale
prețioase, sticlei ornamentale, articolelor de
îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
părților de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articolelor pentru acoperirea capului, articolelor
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pentru acoperirea capului, bijuteriilor, casetelor
pentru bijuterii și cutiilor pentru ceasuri,
statuetelor, figurinelor, lucrărilor de artă,
ornamantelor și decorațiunilor din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, recipientelor și dispozitivelor de închidere
și suporturilor pentru acestea, nemetalice,
afișajelor, standurilor și indicatoarelor, nu din
metal, materialelor textile, accesoriilor pentru
îmbrăcăminte, articolelor de cusut și articolelor
decorative din materiale textile, decorațiunilor
de perete și tavan, materialelor și mijloacelor
pentru decorare și artă, mobilei (obiectelor
pentru decorare), țesăturilor pentru decorațiuni
interioare (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site- urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 00491
(151) 25/01/2021
(732) SC NITALEXIL SRL, BULEVARDUL

AUREL VLAICU NR. 264
(BIROUL NR. 11, COMPLEX,
SPORTIV BADEA CÂRTAN)
ETAJ P, CONSTANȚA, 900055,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NORTH CLUB
Aparthotel Mamaia

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 29.01.13; 27.05.08

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, promovare (finanțare)
de proiecte imobiliare (afaceri imobiliare),
administrare de bunuri imobiliare și de imobile,
închiriere de apartamente, servicii imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii de construcții, și anume pregătire
financiară a proiectelor de construcții, curtaj în
proprietăți imobiliare, dezvoltare de concepte
de utilizare pentru imobile din punct de vedere
financiar, gestionarea proprietăților (imobiliare)
37. Servicii de construcții, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, Consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii de
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construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
promovare (construire) de proiecte imobiliare,
servicii de antreprenoriat, și anume realizarea
proiectelor de construcție.
43. Servicii de cazare temporară, rezervări
de spații de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară, închirieri apartamente în
regim turistic.

───────

(210) M 2021 00492
(151) 25/01/2021
(732) LEMON OFFICE DESIGN S.R.L.,

STRADA NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 12-14, CORP A, PARTER,
SPATIUL COMERCIAL A.P-1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

LEMON OFFICE DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.02; 27.05.24

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

clase:
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
42. Servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, poiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare/design
interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul constructiilor de clădiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terți,
planificare urbană.

───────

(210) M 2021 00493
(151) 25/01/2021
(732) TOUCH MUSIC SRL, STR.

JEPILOR NR. 14, AP. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
BĂCĂNIA TRANSILVANIEI

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

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de un
lanț de magazine.

───────
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(210) M 2021 00494
(151) 25/01/2021
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB DENUMIREA
CHIPITA S.A.), 12TH KM
NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
BULEVARDUL AVIATORILOR
43, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

7DAYS BAKE ROLLS BRAN

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu închis, roșu
deschis (Pantone 485 C), negru
(Pantone 6 C), alb, maro (Pantone
7624 C)

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

29. Produse din cartofi, respectiv: chips-uri, stix-
uri, cartofi pai, fulgi de cartofi, bulete de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
brânzeturi, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Amestec de făină pentru alimente, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
produse de panificație, floricele de porumb,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri pe bază
de făină, amestecuri preparate pentru pâine,

pâine, pesmet din pâine, produse de panificație
de toate tipurile (chips-uri, sticks-uri), pișcoturi,
preparate din pâine, respectiv gustări și chipsuri,
pizza, inclusiv semipreparată sau conservată
(refrigerată sau congelată), biscuiți sărați și
snacksuri pentru gustare (pe bază de aluat),
mirodenii, cornuri, torturi, prăjituri, napolitane,
dulciuri, produse de cofetărie, pâine prăjită,
biscuiți.

───────

(210) M 2021 00495
(151) 25/01/2021
(732) CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI,

STR. PĂUNEȘTI NR. 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ti AMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 00496
(151) 25/01/2021
(732) DIVARE CONCEPT SRL, STR.

AMARADIA NR.29A, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

DIVARE UȘI - PARCHET
- DECORAȚIUNI

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.24

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

6. Materiale de construcții și elemente din metal,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie.

───────

(210) M 2021 00498
(151) 25/01/2021
(732) ȘTEFANIA - FLORENTINA

RUSEV, STR. SFANTA ANA NR.
13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ANCHE Studio -
trust your creativity.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

11. Corpuri de iluminat.
20. Accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, artă murală din lemn în 3D,
obiecte de artă din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastic, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), articole
decorative textile (perne), articole pentru pătuţuri
(cu excepţia lenjeriei de pat), balansoare
(mobilier), balansoare pentru copii (mobilier),
banchete pentru pian, bancuri de lucru (mobilier),
bancuri (mese) de lucru industrial, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
(mobilier), birouri modulare (mobilier), birouri şi
mese, butoni din porţelan pentru uşi, canapele,
cărucioare de servit ceaiul, casete (sicrie),
comode (mobilier), corpuri de bucătărie, corpuri
de dulapuri, coşuri pentru bebeluşi (pătuţuri),
cutii de depozitare (lemn), cutii de depozitare
(plastic), cutii decorative de lemn, decoraţii
pentru masă (ornamente) confecţionate din
lemn, dulapuri ca mobilier, şnururi pentru
draperii, dulapuri (mobilier), etajere (mobilier),
fotolii, jaluzele de interior şi accesorii pentru
perdele şi jaluzele de interior, nemetalice,
măsuţe, mese, mobilă de toaletă incluzând
lavoare, mobilă şi mobilier, mobilier de baie,
mobilier de bucătărie, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de interior, noptiere,
obiecte de artă confecţionate din lemn de
bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din lemn, obiecte de artă din lemn, oglinzi
(sticlă argintată), oglinzi decorative, oglinzi de
perete, oglinzi de baie, paturi, saltele şi perne,
perne, paturi, pătuţuri pentru copii, paturi-
canapea, rafturi (mobilier), rame pentru tablouri,
saltele, scări şi trepte mobile, nu din metal,
scaune (mobilier), scaune ca mobilier de birou,
scaune de birou, scaune de copii, scaune înalte
(mobilier), sertare pentru mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblarea articole
de mobilier, şezlonguri, şifoniere, somiere de pat,
statuete, figurine, lucrări de artă, omamanfe şi
decoraţiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, taburete, umeraşe şi cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) şi cârlige
pentru îmbrăcăminte, uşi de mobilier.
24. Draperii cu falduri, aşternuturi pentru pat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, în special produse de mobilier
şi de artă (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse de
mobilier şi de artă.

───────

(210) M 2021 00499
(151) 25/01/2021
(732) STEFAN MATEI, ALEEA

DUMBRAVITA, NR. 2A, BL. 229A,
APT. 95, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Six Pizza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza conservată, pizza
congelată, pizza (preparată), pizza împăturită
(calzone).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de pizzerii.

───────

(210) M 2021 00500
(151) 25/01/2021
(732) CHERHANAUA PESCAREASCA

SRL, STR. VETERANILOR NR.
8, JUDETUL CONSTANTA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CHERHANAUA
PESCAREASCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.03.01

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

43. Servicii de servire a preparatelor culinare,
servicii de cazare, servicii de servire a băuturilor.

(210) M 2021 00501
(151) 25/01/2021
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI, JUDETUL
BRASOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
FEROVITAL

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale de uz medical.

───────

───────
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(210) M 2021 00502
(151) 25/01/2021
(732) IONUȚ-CRISTIAN ONEAȚĂ, STR.

SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ, NR. 51,
BUCURESTI, ROMANIA
DANA-CATALINA ONEAȚĂ, INT.
SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ, NR. 51,
BUCURESTI, ROMANIA
RADU-IONUT NECHITA, STR.
AMURGULUI, NR. 8, BL. 4, SC.
1, ET. 2, AP. 44, BUCURESTI,
ROMANIA
MARIUS-ADRIAN PUIU, SAT
ULMENI, JUDETUL BUZAU,
COMUNA ULMENI, BUZĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51,, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

30. Cafea.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a cafelei, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 00503
(151) 25/01/2021
(732) SC IGIENA SERV SRL, STR.

CONCORDIEI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040193, ROMANIA

(540)

IGIENA SERV NOI
SUNTEM SOLUTIA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.07.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

37. Servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare, alții decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
curățarea coșurilor de fum, servicii de curățenie,
servicii de curățenie în spațiile comerciale,
servicii de curățenie în spații publice, servicii de
curățenie pentru birouri, furnizare de servicii de
curățenie, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru toalete, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii
de curățenie domestică, servicii de evacuare
(curățenie), servicii de curățenie industrială,
servicii de deszăpezire, servicii de dezinfecție
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de deratizare
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de torcretat,
servicii de reîncărcare a stingătoarelor de
incendii.
39. Servicii de transport de deșeuri, servicii de
eliminarea deșeurilor, servicii de transport al
deșeurilor contaminate, servicii de depozitarea
deșeurilor, servicii de transportarea deșeurilor
către groapa de deșeuri, servicii de colectare de
deșeuri lichide, servicii de colectare și transport
de deșeuri electronice, servicii de colectare
de deșeuri industriale, servicii de colectare
de deșeuri comerciale, servicii de colectare
de deșeuri menajere, servicii de transport de
deșeuri periculoase.
40. Ignifugare (pentru textile sau blănuri),
ignifugare de mobilier, ignifugarea materialelor

Mèvis Coffee
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textile, ignifugarea țesăturilor, ignifugarea
îmbrăcămintei, ignifugare.
41. Cursuri de formare (instruire), organizare de
cursuri (instruire), oferte de cursuri de instruire,
cursuri de instruire privind sănătatea, organizare
de cursuri de formare (instruire), organizare și
coordonare de cursuri (instruire), cursuri prin
corespondență (învățământ la distanță).

───────

(210) M 2021 00504
(151) 25/01/2021
(732) BROTIFUL SRL, STR. MAICA

DOMNULUI NR. 4, BL. T57, SC.
2, ET. 8, AP. 78, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023723, ROMANIA

(540)
BROWtiful

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

3. Machiaj pentru piele, machiaj pentru ochi,
machiaj pentru față, machiaj de scenă, machiaj
multifuncțional.
44. Servicii de vopsit sprâncenele, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de consultanță în domeniul
machiajului.

───────

(210) M 2021 00506
(151) 25/01/2021
(732) ANDRA ANASTASIA ALEXA,

STR. CIURCHI 117A, BL. D ETJ. 4
AP. 2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Culcuș

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

16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, materiale imprimate,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic.

27. Învelitori (decorațiuni) de perete și tavan,
învelitori (acoperiri) pentru pereți din materiale
textile, articole decorative pentru perete
(netextile), articole netextile, decorative pentru
pereți, lucrate manual, articole pentru acoperirea
pereților, învelitori (acoperiri) din hârtie pentru
pereți, învelitori (acoperiri) din plastic pentru
pereți, acoperiri din plută pentru pereți, articole
pentru acoperirea tavanului fabricate din hârtie,
covoare de lână lucrate manual, învelitori
(acoperiri) pentru pereți, cu excepția celor
din materiale textile, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii
de artă, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale tipărite, 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
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți.

───────

(210) M 2021 00507
(151) 25/01/2021
(732) S.C COMPLET THERAPY S.R.L,

STR. SIMION BARNUŢIU NR.
19, BIROU 2, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410204, BIHOR,
ROMANIA

(540)
HOME THERAPY

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

10. Aparate de masaj pentru picioare, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj de
uz personal, aparate electronice de stimulare
pentru fizioterapie.

───────

(210) M 2021 00508
(151) 25/01/2021
(732) VALLEY TRAINING S.R.L., STR.

V, NR. 1A, CAMERA 1, SAT ȘAG,
JUDEŢ TIMIŞ, COMUNA ȘAG,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Mira Delicio

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

29. Legume conservate, legume conservate (în
ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, jeleuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume,
fructe conservate, fructe deshidratate, fructe

preparate, fructe, gătite, fructe congelate, fructe
uscate, fructe în conservă, cipsuri din fructe,
pastă de fructe, jeleuri de fructe, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, conserve de fructe,
fructe la borcan, fructe conservate în alcool,
jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume.

───────

(210) M 2021 00509
(151) 25/01/2021
(732) SC AGRICULTURE DYNAMICS

SRL, STR. CUZA VODA NR. 162,
CAMERA 2, JUDEŢ ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

agriculture dynamics.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 05.03.11; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
produse legate de domeiul agricol.

───────
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(210) M 2021 00510
(151) 25/01/2021
(732) CORINA-ESTERA BARBU,

SAT LOVRIN NR. 1187, JUDEŢ
TIMIŞ, COMUNA LOVRIN, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN
GHIŢĂ SRL, BDUL TAKE
IONESCU NR. 24-28 SC. B AP.
2,JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300042, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CHANTIA LET
US CHARM YOU

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez,tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produsede patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, servicii de vânzare prin internet,
servicii de comerţ electronic cu produse din clasa
30.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 00512
(151) 25/01/2021
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE SA, 1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, 030167, ROMANIA

(540)
NESPRESSO WORLD

EXPLORATIONS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substitute de
cafea, extracte din substitute de cafea, alimente
şi băuturi pe bază de substitute de cafea, cicoare
(substitut de cafea).

───────

(210) M 2021 00513
(151) 25/01/2021
(732) AD REGESTA SRL, DRUMUL

VALEA ARGOVEI NR.32C,
MANSARDA, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
REGESTA

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

35. Compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și introducere
de informații în baze de date informatizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate.

───────
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(210) M 2021 00514
(151) 25/01/2021
(732) CAFELIER SPECIALITY

COFFEE SRL, STRADA EUGEN
JEBELEANU NR. 31B, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CAFELIER

(531) Clasificare Viena:
11.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, băuturi pe bază de cafea.
43. Servicii oferite de o cafenea.

───────

(210) M 2021 00515
(151) 25/01/2021
(732) URBAN FOOD & DRINKS SRL,

STRADA PRIMAVERII, NR. 7,
JUDEŢ PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

QUBE RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 26.04.05; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, serviii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────
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(210) M 2021 00516
(151) 25/01/2021
(732) SANTECH LOGISTIC SRL,

MUN. DEVA, NR.30B, JUD.
HUNEDOARA, SÂNTUHALM,
030044, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, 030044,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Rulotika camper box concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.11

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

clase:
12. Rulote de camping (vehicule), rulote
de camping (vehicule recreative), vehicule,
automobile, vehicule automobile, rulote
(vehicule).
35. Realizare de expoziții comerciale
în domeniul automobilelor, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
rulote și mașini noi.
39. Închirieri de automobile, închirieri de mașini,
închirieri de autovehicule, închirieri de vehicule,
organizarea închirierii de vehicule, inchiriere de
rulote.

───────

(210) M 2021 00517
(151) 25/01/2021
(732) CEDOMSERVICE SRL, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DELTA - 45

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

7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.

───────
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(210) M 2021 00518
(151) 25/01/2021
(732) CEDOMSERVICE SRL, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DELTA - 60

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

7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.

───────

(210) M 2021 00519
(151) 25/01/2021
(732) CEDOMSERVICE SRL, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DELTA - 75

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

7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.

───────
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(210) M 2021 00520
(151) 25/01/2021
(732) ASOCIAȚIA CORNELIUGROUP,

STR. NUCILOR NR.8, JUD.
HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA,
330069, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
LOC. FLOREȘTI, 030044, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CORNELIUGROUP
Research-Innovation

Association INVENTCOR
Power of Creative Mind

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.11

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

clase:
35. Servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi
conducerea de colocvii, organizarea şi
conducerea de concursuri de invenţii,
organizarea şi conducerea de conferinţe
şi seminarii, organizarea şi conducerea de
congrese, organizarea de expoziţii, formare
practică (instruire), învăţământ, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizarea de
spectacole, publicarea de cărţi şi reviste.,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți, publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet.

───────

(210) M 2021 00521
(151) 25/01/2021
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR, NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIX-LINK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.23

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri USB, cabluri
USB luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, huse pentru
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casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare USB, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere

de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genti pentru playere
media digitale, playere mp4, player portabil
multimedia, ochelari 3d, playere multimedia,
camere video activate de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ice), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, acumulatoare (carcase de -), carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, detectoare de fum,
camere video de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de mișcare, tastaturi,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică),
suporturi de mouse, dispozitive periferice
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, dispozitive periferice pentru
reproducerea de date, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
unități de hard disk, drivere pentru dispozitive,
unități de stocare (ssd), mijloace de stocare
electronice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, conținut media, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare USB,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, cabluri pentru transmisia de
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date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu., routere wireless,
dispozitive pentru interconectarea rețelelor
locale (router), emițătoare și receptoare wireless,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare, amplificatoare de antenă,
amplificatoare de radiofrecvență, amplificatoare
(antene) pentru internetul obiectelor (iot),
aparate pentru descărcarea de date, de
materiale audio și video de pe internet, module
hardware de calculator utilizate în dispozitive
electronice care folosesc internetul lucrurilor
(iot), portaluri pentru internetul lucrurilor (iot),
servere de internet, unități pentru discuri
optice, stickuri de memorie, drivere led,
antene, convertoare pentru antene, cabluri
pentru antene, aparate pentru măsurarea
parametrilor antenelor, antene pentru rețele
de telecomunicații, dispozitive de amplificare
pentru antene, antene pentru semnale
radio, antene și componente, antene de
semnal, generatoare de semnal, procesoare
de semnal, transmițătoare de semnale,
divizoare de semnale, emițătoare, emițătoare-
receptoare, emițătoare optice, emițătoare
electrice, emițătoare digitale.

───────

(210) M 2021 00523
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(732) RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 64, JUD. IAŞI,SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
RAMELY

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier

din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier combinat, mobilier vechi,
mese (mobilier), mobilier integrat, mobilier
metalic, mobilier școlar, mobilier capitonat,
scrinuri (mobilier), uși de mobile, module
mobile de bar (mobilier), rafturi de depozitare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare mobile
(mobilier), cărucioare (mobilier), mobilier baie,
mobilier transformabil, birouri (mobilier), picioare
pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă pentru vivarii, mobilă din
bambus, mobile de birou, jaluzele interioare
(mobilă), unități de mobilier, rafturi modulare
(mobilier), paravane portabile (mobilier), mobilier
din piele, mobilier pentru cantine, elemente
de mobilier, uși pentru mobilier, mobilier
pentru autorulote, mobilier pentru caravane,
bufete rulante (mobile), mobile (rafturi de -),
rafturi de mobilă, mobilier din oțel, mobilier
pentru camping, scaune înalte (mobilier),
mobilier convertibil tapițat, fotolii rabatabile
(mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
pentru șezut, mobilier de expunere, mobilier
pentru depozitare, mobilier metalic și mobilier
pentru camping, mobilier din stuf, dulapuri ca
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mobilier, piese de mobilier, partiții de birou
mobile, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobile (obiecte pentru decorare), birouri mobile
pentru scris, plăci mobile de afișare, ecrane
pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilă stil antic, reproducere, mobilă
cu pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru

mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), mobilier pentru cameră de zi, huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, mobilier pentru terarii de interior,
mobilier de grădină din metal, mobilier pentru
acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, accesorii pentru
mobilier, care nu sunt din metal, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
margini decorative din plastic pentru canturi
utilizate pentru mobilier, oglinzi imprimate,
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
de perete, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
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furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul

unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare
și recondiționare de mobilier, montare de
mobilier pentru magazine, întreținere și reparații
de mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier, depozitare de mobilier
(transport), mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.

───────
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(151) 25/01/2021
(732) RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 64, JUD. IAŞI,SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ramely Producător de mobilă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.11

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

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

mobile de birou, jaluzele interioare (mobilă),
unități de mobilier, rafturi modulare (mobilier),
paravane portabile (mobilier), mobilier din piele,
mobilier pentru cantine, elemente de mobilier,
uși pentru mobilier, mobilier pentru autorulote,
mobilier pentru caravane, bufete rulante
(mobile), mobile (rafturi de -), rafturi de mobilă,
mobilier din oțel, mobilier pentru camping,
scaune înalte (mobilier), mobilier convertibil
tapițat, fotolii rabatabile (mobilier), mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier pentru
saune, mobilier pentru vestiare, mobilier pentru
arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
șezut, mobilier de expunere, mobilier pentru
depozitare, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, mobilier din stuf, dulapuri ca mobilier, 
piese de mobilier, partiții de birou
mobile, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobile (obiecte pentru decorare), birouri mobile
pentru scris, plăci mobile de afișare, ecrane
pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilă stil antic, reproducere, mobilă
cu pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
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dificultăți motorii, mobilier de expunere pentru
puncte de vânzare, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mânere
din ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, oglinzi
imprimate, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, oglinzi de perete, dulapuri cu oglinzi,
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi (sticlă argintată),
oglinzi care se înclină, oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi (fixe, care nu sunt
portabile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă

(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru  bucătărie,  mobilier  pentru  expunerea 
produselor, tejghele  de  lucru  (mobilier), 
bancuri de lucru(mobilier), rechizite de birou
 (mobilier),  mese de  toaletă  (mobilier), 
suporturi  pentru  prosoape (mobilier),  mobilier
 încastrat pentru dormitor, rafturi de depozitare
 (mobilier),  panouri  pentru chei  (mobilier), 
suporturi pentru chei (mobilier), suport pentru 
broșuri  (mobilier),  suporturi pentru  haine 
(mobilier),  suporturi  (mobilier) pentru 
televizoare, stații de lucru (mobilier),
mese pentru desen (mobilier), dulapuri cu
încuietoare (mobilier), ecrane de prezentare
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
ecrane (mobilier) pentru afișare, încuietori de
mobilier nemetalice, mobilier folosit în săli, unități
de depozitare (mobilier), mânere nemetalice
pentru mobilier, garnituri nemetalice pentru
mobilier, panouri despărțitoare pentru mobilier,
mobilier de uz industrial, rafturi pentru birou
(mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării,  unități  de  prezentare  asamblate 
(mobilier), mobilier pentrucameră de zi, huse 
textile  (ajustate)  pentru mobilier,  huse  textile 
(adaptate)  pentru  mobilier, uși  din  sticlă 
pentru  mobilier,  mobilier  pentru terarii  de 
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier 
pentru acvarii de interior, mobilier degrădină 
din  lemn,  suporturi  independente  pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de scris portabile
(mobilier), mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de
lucru  portabile  (mobilier),  mobilier  pentru 
persoane  cu  handicap  fizic,  cu  mobilitate
redusă și invalide, mobile care se pot
transforma în pat, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor de
literatură, mobilier adaptat pentru persoanele cu
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în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare.
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea

instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare de mobilier, montare de mobilier
pentru magazine, întreținere și reparații de
mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat.
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier (transport), depozitare
de mobilier, mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.
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