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Cereri Mărci publicate în 01/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02464 25/03/2021 GABRIEL NECHIFOR PRESTAREA

2 M 2021 02465 25/03/2021 GABRIEL NECHIFOR BONAPARTE

3 M 2021 02466 25/03/2021 MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX SRL

CRISPY GOODIES Covrigei din
Bucureşti

4 M 2021 02467 25/03/2021 MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX SRL

CRISPY GOODIES

5 M 2021 02468 25/03/2021 YELLOW MEDIA SRL Z ZUBAB

6 M 2021 02469 25/03/2021 AUTOWAG TRADE SRL AUTOWAG

7 M 2021 02470 25/03/2021 CHEMICAL COMPANY SA ArisBlue

8 M 2021 02472 25/03/2021 SFINX CAMPER &
CONVERSION SRL

SFINX CAMPER &
CONVERSION

9 M 2021 02473 25/03/2021 INTERTOY ZONE Aventuri în Roma Antică

10 M 2021 02474 25/03/2021 IONEL-SORIN PĂTRAȘCU VLD Management

11 M 2021 02475 25/03/2021 SC ADEVARUL HOLDING SRL Click!

12 M 2021 02477 25/03/2021 SC PEMA ELECTROTEHNIC
SRL

pema electrotehnic s.r.l.

13 M 2021 02478 25/03/2021 DANIEL BORȘ Auto Center Tirgu-Mures

14 M 2021 02479 25/03/2021 ASOCIATIA BOOKLAND BOOKLAND

15 M 2021 02480 25/03/2021 PORC A PORTER SRL porc tv

16 M 2021 02481 25/03/2021 PORC A PORTER SRL URBANIST SESSIONS

17 M 2021 02484 25/03/2021 SC ARAMIS FEELING SRL aramis Feeling

18 M 2021 02485 25/03/2021 S.C. SECOM HEALTHCARE
S.R.L.

SĂNĂTATEA ÎN FOCUS

19 M 2021 02486 25/03/2021 VERTIS FOODS SRL RIO CAFFÉ Espresso
Professionale

20 M 2021 02487 25/03/2021 MAKINA FILM MEDIA
PRODUCTION SRL

Signal Sigma Professional
Investing Instruments

21 M 2021 02489 25/03/2021 RADIO GUERRILLA SRL ATLAS DE MITOCĂNIE
URBANĂ

22 M 2021 02490 25/03/2021 LE PETIT BUBU SRL Le Petit Bubu

23 M 2021 02491 25/03/2021 OZ GARDEN SRL OZ

24 M 2021 02492 25/03/2021 NICULITA ADY LUCIAN FINITIS de la concept la concret
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02493 25/03/2021 IOANA HOLT Bookd Homes

26 M 2021 02494 25/03/2021 EJOBS GROUP SRL Skilld Talente cheie în timp
record

27 M 2021 02495 25/03/2021 IOANA HOLT Airinvest

28 M 2021 02496 25/03/2021 KEYC.EUROPE SRL KEYC.EUROPE
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(210) M 2021 02464
(151) 25/03/2021
(732) GABRIEL NECHIFOR, STR.

BRÂNDUȘA NR. 43, JUD. IASI,
MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRESTAREA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.04.09

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
072C)

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

6. Pereți cortină din metal, ferestre din aluminiu,
ferestre metalice, închizători din metal pentru
ferestre, neelectrice, deschizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, uși din aluminiu, cadre
metalice pentru ferestre, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, bolţuri pentru cadrele
ferestrelor, scripeţi din metal pentru ferestre,
opritoare metalice pentru ferestre, grilaje din fier
pentru ferestre, ferestre de acoperiș din metal,
pervaze metalice, jaluzele metalice, uşi metalice,
uşi batante din metal, uşi pliante din metal,
uși metalice de garaj, uşi blindate, metalice/
uşi armate, metalice, grilaje din fier pentru uşi,
tocuri de uşi din metal/rame de uşi din metal,
tăblii metalice pentru uşi, mânere metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, balamale
metalice, trepte (scări) din metal, scări metalice,
montanţi (componente ale scărilor) metalici,

fațade din metal, grilaje de metal pentru
şemineu, țigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, feronerie/articole metalice, de mică
dimensiune, cadre metalice pentru construcţii,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru ferestre, construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, materiale
de construcţii din metal, materiale metalice
pentru structuri şi construcţii, fierărie, articole
mici din armătură metalică.
19. Ferestre, nemetalice, ferestre din PVC,
cadre de ferestre, nemetalice, pervaze,
nemetalice, geamuri din sticlă, altele decât
geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
colorată/vitralii, geamuri pentru ferestre, tocuri
de ferestre din lemn placat cu aluminiu,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile,
plase împotriva insectelor, nemetalice, uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, uşi blindate, nemetalice/uşi armate,
nemetalice, uşi batante, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
scări, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
balustrade, nemetalice, țigle pentru acoperişuri,
nemetalice, șindrilă pentru acoperişuri, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, acoperişuri
intermitente, nemetalice, învelitori pentru
acoperişuri, nemetalice, jgheaburi pentru
acoperişuri, nemetalice, membrane PVC
pentru acoperiș, pereți cortină din materiale
nemetalice, fațade nemetalice, materiale de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, sticlă
pentru construcţii, materiale nemetalice pentru
structuri şi construcţii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, și anume materiale
metalice pentru construcții și structuri, materiale
nemetalice pentru construcții și structuri, precum
și uși, ferestre, sticlă, scări, acoperișuri,
balustrade, geamuri pentru ferestre, accesorii
pentru uși, accesorii pentru ferestre, accesorii
pentru scări, accesorii pentru acoperișuri,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/03/2021

urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de agenţii de import-export.
37. Servicii de construcții de clădiri, instalarea
uşilor şi ferestrelor, instalare de geamuri, servicii
de tâmplărie, construcție de pereți cortină,
instalarea de acoperișuri, montarea de scări.
40. Servicii de asamblare personalizată a
materialelor pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02465
(151) 25/03/2021
(732) GABRIEL NECHIFOR, STR.

BRÂNDUȘA NR. 43, JUD. IASI,
MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BONAPARTE

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 02.01.04; 27.05.01; 27.05.08

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
produse alimentare pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, produse
alimentare pe bază de pește, pește și fructe
de mare preparate, mezeluri, produse lactate,
supe, salate vegetale, salate de fructe, creme
tartinabile pe bază de legume sau de carne.
30. Pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi, cafea,
ceai, cacao şi cafea artificială, orez, paste

şi tăiţei, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, pizza, plăcinte, sandvișuri,
sos pentru paste, budinci, quiche (tartă), sosuri
(condimente), feluri de mâncare în special pe
bază de orez.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de mâncare la
pachet, închiriere de vase încălzitoare pentru
mâncare, închiriere de veselă, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor.

───────

(210) M 2021 02466
(151) 25/03/2021
(732) MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX

SRL, B DUL THEODOR PALADDY
NR 50T, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CRISPY GOODIES
Covrigei din Bucureşti

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 02.03.23; 08.01.25; 19.01.12;
07.01.24; 25.01.05; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.08

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

30. Covrigi.
───────
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(210) M 2021 02467
(151) 25/03/2021
(732) MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX

SRL, B-DUL THEODOR PALADDY
NR 50T, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CRISPY GOODIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.18; 25.01.06

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)

───────

(210) M 2021 02468
(151) 25/03/2021
(732) YELLOW MEDIA SRL, STRADA

LUNETEI 10, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Z ZUBAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.03

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

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de alimentaţie
publică.

───────

(210) M 2021 02469
(151) 25/03/2021
(732) AUTOWAG TRADE SRL, STRADA

STADIONULUI, NR. 4E, AP. 3, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
AUTOWAG

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

7. Garnituri de frână (piese pentru mașini),
palan cu melc (piese pentru mașini), capete
de freze (piese pentru mașini), bare pentru
tăiere (piese de mașini), ciururi cu discuri
(piese pentru mașini), îmbinări de colț (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru horticultură
(piese pentru mașini), butuci pentru roți (piese
de mașini), bobine din metal (piese pentru
mașini), tuburi reprezentând piese montate la
mașini, scule de laminare (piese pentru mașini),
instrumente de presare (piese pentru mașini),
capete pentru instrumente (piese pentru mașini),
piese turnate din fontă pentru țevi (piese pentru
mașini), colectoare de admisie (piese de mașini),
roți dințate cilindrice (piese pentru mașini),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/03/2021

amortizoare de zgomot (piese de mașini), cutii
de rulmenți (piese pentru mașini), perforatoare
de roci (piese pentru mașini), benzi de tăiere
(piese pentru mașini), plăcuțe de tăiat (piese
de mașini), unelte de rabotat (piese pentru
mașini), filiere de trefilat (piese de mașini),
role de tăiere (piese pentru mașini), adaptoare
la țevi (piese pentru mașini), reductoare de
viteză (piese de mașini), forme pentru turnare
(piese pentru mașini), inserții pentru rulmenți
(piese pentru mașini), rulmenți cu role (piese
de mașini) Garnituri de frână (piese pentru
mașini), palan cu melc (piese pentru mașini),
capete de freze (piese pentru mașini), bare
pentru tăiere (piese de mașini), ciururi cu discuri
(piese pentru mașini), îmbinări de colț (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru horticultură
(piese pentru mașini), butuci pentru roți (piese
de mașini), bobine din metal (piese pentru
mașini), tuburi reprezentând piese montate la
mașini, scule de laminare (piese pentru mașini),
instrumente de presare (piese pentru mașini),
capete pentru instrumente (piese pentru mașini),
piese turnate din fontă pentru țevi (piese pentru
mașini), colectoare de admisie (piese de mașini),
roți dințate cilindrice (piese pentru mașini),
amortizoare de zgomot (piese de mașini), cutii de
rulmenți (piese pentru mașini), perforatoare de
roci (piese pentru mașini), benzi de tăiere (piese
pentru mașini), plăcuțe de tăiat (piese de mașini),
unelte de rabotat (piese pentru mașini), filiere de
trefilat (piese de mașini), role de tăiere (piese
pentru mașini), adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), reductoare de viteză (piese de mașini),
forme pentru turnare (piese pentru mașini),
inserții pentru rulmenți (piese pentru mașini),
rulmenți cu role (piese de mașini) Garnituri de
frână (piese pentru mașini), palan cu melc (piese
pentru mașini), capete de freze (piese pentru
mașini), bare pentru tăiere (piese de mașini),
ciururi cu discuri (piese pentru mașini), îmbinări
de colț (piese pentru mașini), pulverizatoare
pentru horticultură (piese pentru mașini), butuci
pentru roți (piese de mașini), bobine din metal
(piese pentru mașini), tuburi reprezentând piese
montate la mașini, scule de laminare (piese
pentru mașini), instrumente de presare (piese
pentru mașini), capete pentru instrumente (piese
pentru mașini), piese turnate din fontă pentru
țevi (piese pentru mașini), colectoare de admisie
(piese de mașini), roți dințate cilindrice (piese
pentru mașini), amortizoare de zgomot (piese
de mașini), cutii de rulmenți (piese pentru
mașini), perforatoare de roci (piese pentru
mașini), benzi de tăiere (piese pentru mașini),
plăcuțe de tăiat (piese de mașini), unelte de
rabotat (piese pentru mașini), filiere de trefilat
(piese de mașini), role de tăiere (piese pentru

mașini), adaptoare la țevi (piese pentru mașini),
reductoare de viteză (piese de mașini), forme
pentru turnare (piese pentru mașini), inserții
pentru rulmenți (piese pentru mașini), rulmenți
cu role (piese de mașini), instrumente de frezat
(piese pentru mașini), capote izolate fonic (piese
pentru mașini), fitinguri pentru pulverizatoare
(piese pentru mașini), conducte de cupru (piese
pentru mașini), țevi de cupru (piese pentru
mașini), supape de siguranță (piese pentru
mașini), pompe de căldură (piese pentru mașini),
lagăre cu rulmenți (piese de mașini), rulmenți și
bucșe (piese de mașini), măști pentru imprimare
(piese pentru mașini), supape de injecție (piese
pentru mașini), instrumente abrazive ca piese
de mașini, cuplaje de suprasarcină (piese pentru
mașini), inele de uzură (piese pentru mașini),
bucșe de arc (piese pentru mașini), pulii metalice
ca piese de mașini, acumulatoare hidraulice ca
piese de mașini, robinete fluture ca piese de
mașini, cuplaje hidraulice ca piese de mașini,
multiplicatoare hidraulice ca piese de mașini,
supape de dozare (piese de mașini), perii de
sârmă (piese de mașini), unelte de șlefuire (piese
de mașini), acoperiri pentru camă (piese de
mașini), supape de blocare (piese de mașini),
capete de frezat (piese de mașini), supape
metalice antiretur (piese pentru mașini), discuri
de lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
(piese pentru mașini) graifere pentru lemn (piese
de mașini), adaptoare pentru burghie (piese
pentru mașini), perii acționate electric (piese
de mașini) dispozitive pentru indexarea pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), burghiuri
spirală pentru rășini epoxidice (mașini sau piese
pentru mașini), bene de excavator pentru cosit
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive de
fixare a pieselor de prelucrat (piese de mașini),
dispozitive pentru determinarea poziției pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
freze cu șurub conducător (piese pentru mașini),
mașini de găurit și piese pentru acestea,
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), matrițe folosite în fabricație (piese
pentru mașini), șine de ghidare suspendate
(piese pentru mașini), racorduri pentru țevi metal
(piese pentru mașini), mașini pentru tarodarea în
centrul unei piese, roți de șlefuit (piese pentru
mașini electrice), foale sub formă de piese de
mașini, filtre cu flux reversibil (piese pentru
mașini), suporți pentru piese pentru mașini
de lustruit, scule canelare de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), pensete
sub formă de piese de mașini, discuri din
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fibră vulcanizată (piese de mașini), supape
metalice de siguranță (piese de mașini), unelte
mecanice pentru ștanțare (piese pentru mașini),
racorduri pentru conducte metal (piese pentru
mașini), cilindri pneumatici cu cablu (piese
pentru mașini), ventilatoare sub formă de piese
de mașini, burghie cu coadă conică (piese
pentru mașini), clapete metalice anti-retur (piese
pentru mașini), discuri din materiale abrazive
(piese pentru mașini), deflectoare (piese pentru
utilaje, motoare sau mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), supape
de reținere nemetalice (piese pentru mașini),
lanțuri cu role ca piese de mașini, pulii de ghidare
ca piese de mașini, schimbătoare de viteză ca
piese de mașini, roți de transmisie ca piese
de mașini, robinete cu bilă ca piese de mașini,
clești hidraulici (piese de mașini de construcții),
unelte pentru tăiat metale (piese pentru mașini),
robinete de dozare ca piese de mașini,
cilindrii sub formă de piese de mașini, supape
pentru reglarea nivelului (piese de mașini),
mașini pentru determinarea poziției pieselor de
prelucrat, mese de lucru mobile pentru piese
de prelucrat (piese de mașini), componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), șine de ghidaj pentru
ferăstrău (piese pentru mașini), forme de turnat
din metal (piese pentru mașini), roți dințate
sub formă de piese de mașini, suporturi pentru
plăcuțe de tăiat (piese pentru mașini), tipare
pentru formarea materialelor plastice (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), dispozitive
rotative pentru tăierea metalului (piese de
mașini), lame pentru bare de tăiere (piese pentru
mașini), aparate de răcire a forezelor (piese
pentru mașini), supape de reținere din plastic
(piese pentru mașini), dispozitive de protecție
contra stropirii (piese pentru mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), garnituri de carde (piese de mașini de
cardat), ghidaje suspendate pentru foi metalice
(piese pentru mașini), suprafețe de rulare (piese
pentru mașini) pentru ambalare, bobine pentru
războaie de tricotat (piese pentru mașini),
pânze de fierăstraie pentru metale (piese pentru
mașini), discuri de tăiat utilizate ca piese de
mașini, supape de oprire din plastic (piese pentru
mașini), regulatoare de presiune care constituie
piese de mașini, arcuri în foi laminate ca piese
de mașini, filtre cu membrană utilizate ca piese
de mașini, unelte de retezare de precizie (piese
pentru mașini), cuțite de strung de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive de fixare a pieselor
de prelucrat (mașini), mașini pentru susținerea și
poziționarea pieselor de prelucrat, chiulase sub
formă de piese turnate din aliaje metalice ușoare

(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare
pentru lichide hidraulice (piese pentru mașini),
elemente pentru țevi metalice izolate termic
(piese pentru mașini), unelte de tăiere sub formă
de piese pentru mașini, dispozitive de tăiat
sub formă de piese pentru mașini, pânze de
ferăstrău circular care sunt piese de mașini,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(mașini), dispozitive de tăiat sub formă de piese
de mașini, tipare pentru forjarea produselor din
metal (piese pentru mașini), duze de pulverizare
sub formă de piese pentru mașini, piese de
întindere sub formă de componente pentru
mașini, păpușă port-sculă multiax pentru foraj
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare de
aer comprimat (piese pentru mașini), șnecuri de
evacuare de materiale gazoase (piese pentru
mașini), țevi non-metalice pre-izolate îmbinate
(piese pentru mașini), compresoare sub formă
de piese de mașini și motoare, valuri de umezire
sub formă de piese de mașini, cazane de
abur pentru producerea aburului (piese pentru
mașini), valve fluture metalice sub formă de
piese de mașini, șnecuri de evacuare de
materiale lichide (piese pentru mașini), supape
pentru evacuarea gazelor de ardere (piese
pentru mașini), perii de generatoare de curent
continuu (piese pentru mașini), frâne cu con de
fricțiune ca piese de mașini, supape cu ventil de
colț ca piese de mașini, bancuri de tăiere pentru
fierăstraie ca piese de mașini, carcase pentru
filtre sub formă de piese pentru mașini, supape
metalice pentru verificare (altele decât piese
pentru mașini), dispozitive pentru recuperarea
căldurii (altele decât piesele de mașini), mașini-
unelte de precizie pentru tăierea pieselor de
prelucrare, dispozitive de strângere sub formă
de piese pentru mașini-unelte, pulverizatoare
(piese pentru mașini), altele decât cele de uz
medical, cap de acționare multiax folosit în foraj
(piese pentru mașini), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
ventile (supape) din metal sub formă de piese
de mașini, benzi rulante de sortare (piese de
mașini de sortare industriale), scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă
de piese de mașini, coșuri pentru mașini de
spălat vase sub formă de piese pentru mașini
de spălat vase, supape regulatoare de presiune
sub formă de piese de mașini, dispozitive de
blocare pentru unelte de tăiere (piese pentru
mașini), unelte cu un singur vârf de tăiere (piese
pentru mașini), lame pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, colectoare de
distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă de
disc rotativ (piese pentru mașini), supape de
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eliminare a nămolului sub formă de piese de
mașini, scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, mașini-unelte de
precizie sub formă de piese ale unor seturi,
dispozitive de tensionare pentru transmiterea
puterii de antrenare (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
perforate care constituie piese pentru mașinile
de sortare a materialelor, atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, tambure perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, scule
așchietoare din diamant policristalin pentru
tăierea pieselor de prelucrat (mașini), mașini-
unelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, plăci de transmisie prin
difuzie cu o singură foaie (piese pentru mașini),
role din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la lustruire, discuri
din materiale nețesute care constituie piese
de mașini folosite la curățenie, piese de frâne
fabricate din materiale cu proprietăți de fricțiune
pentru mașini, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
centuri din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la abrazare, capace
și bușoane pentru rezervorul de ulei (piese
ale motoarelor de mașini), benzi de rulare din
cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini agricole, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
de construcții, benzi de rulare din cauciuc sub
formă de piese de șenile pentru mașini de
minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
și aparate de încărcat/descărcat, instrumente
de frezat (piese pentru mașini), capote izolate
fonic (piese pentru mașini), fitinguri pentru
pulverizatoare (piese pentru mașini), conducte
de cupru (piese pentru mașini), țevi de cupru
(piese pentru mașini), supape de siguranță
(piese pentru mașini), pompe de căldură (piese
pentru mașini), lagăre cu rulmenți (piese de
mașini), rulmenți și bucșe (piese de mașini),
măști pentru imprimare (piese pentru mașini),
supape de injecție (piese pentru mașini),
instrumente abrazive ca piese de mașini, cuplaje
de suprasarcină (piese pentru mașini), inele
de uzură (piese pentru mașini), bucșe de
arc (piese pentru mașini), pulii metalice ca
piese de mașini, acumulatoare hidraulice ca

piese de mașini, robinete fluture ca piese de
mașini, cuplaje hidraulice ca piese de mașini,
multiplicatoare hidraulice ca piese de mașini,
supape de dozare (piese de mașini), perii de
sârmă (piese de mașini), unelte de șlefuire (piese
de mașini), acoperiri pentru camă (piese de
mașini), supape de blocare (piese de mașini),
capete de frezat (piese de mașini), supape
metalice antiretur (piese pentru mașini), discuri
de lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
(piese pentru mașini) graifere pentru lemn (piese
de mașini), adaptoare pentru burghie (piese
pentru mașini), perii acționate electric (piese
de mașini) dispozitive pentru indexarea pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), burghiuri
spirală pentru rășini epoxidice (mașini sau piese
pentru mașini), bene de excavator pentru cosit
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive de
fixare a pieselor de prelucrat (piese de mașini),
dispozitive pentru determinarea poziției pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
freze cu șurub conducător (piese pentru mașini),
mașini de găurit și piese pentru acestea,
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), matrițe folosite în fabricație (piese
pentru mașini), șine de ghidare suspendate
(piese pentru mașini), racorduri pentru țevi metal
(piese pentru mașini), mașini pentru tarodarea în
centrul unei piese, roți de șlefuit (piese pentru
mașini electrice), foale sub formă de piese de
mașini, filtre cu flux reversibil (piese pentru
mașini), suporți pentru piese pentru mașini
de lustruit, scule canelare de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), pensete
sub formă de piese de mașini, discuri din
fibră vulcanizată (piese de mașini), supape
metalice de siguranță (piese de mașini), unelte
mecanice pentru ștanțare (piese pentru mașini),
racorduri pentru conducte metalice (piese pentru
mașini), cilindri pneumatici cu cablu (piese
pentru mașini), ventilatoare sub formă de piese
de mașini, burghie cu coadă conică (piese
pentru mașini), clapete metalice anti-retur (piese
pentru mașini), discuri din materiale abrazive
(piese pentru mașini), deflectoare (piese pentru
utilaje, motoare sau mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), supape
de reținere nemetalice (piese pentru mașini),
lanțuri cu role ca piese de mașini, pulii de ghidare
ca piese de mașini, schimbătoare de viteză ca
piese de mașini, roți de transmisie ca piese
de mașini, robinete cu bilă ca piese de mașini,
clești hidraulici (piese de mașini de construcții),
unelte pentru tăiat metale (piese pentru mașini),
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robinete de dozare ca piese de mașini,
cilindrii sub formă de piese de mașini, supape
pentru reglarea nivelului (piese de mașini),
mașini pentru determinarea poziției pieselor de
prelucrat, mese de lucru mobile pentru piese
de prelucrat (piese de mașini), componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), șine de ghidaj pentru
ferăstrău (piese pentru mașini), forme de turnat
din metal (piese pentru mașini), roți dințate
sub formă de piese de mașini, suporturi pentru
plăcuțe de tăiat (piese pentru mașini), tipare
pentru formarea materialelor plastice (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), dispozitive
rotative pentru tăierea metalului (piese de
mașini), lame pentru bare de tăiere (piese pentru
mașini), aparate de răcire a forezelor (piese
pentru mașini), supape de reținere din plastic
(piese pentru mașini), dispozitive de protecție
contra stropirii (piese pentru mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), garnituri de carde (piese de mașini de
cardat), ghidaje suspendate pentru foi metalice
(piese pentru mașini), suprafețe de rulare (piese
pentru mașini) pentru ambalare, bobine pentru
războaie de tricotat (piese pentru mașini),
pânze de fierăstraie pentru metale (piese pentru
mașini), discuri de tăiat utilizate ca piese de
mașini, supape de oprire din plastic (piese pentru
mașini), regulatoare de presiune care constituie
piese de mașini, arcuri în foi laminate ca piese
de mașini, filtre cu membrană utilizate ca piese
de mașini, unelte de retezare de precizie (piese
pentru mașini), cuțite de strung de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive de fixare a pieselor
de prelucrat (mașini), mașini pentru susținerea și
poziționarea pieselor de prelucrat, chiulase sub
formă de piese turnate din aliaje metalice ușoare
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare
pentru lichide hidraulice (piese pentru mașini),
elemente pentru țevi metalice izolate termic
(piese pentru mașini), unelte de tăiere sub formă
de piese pentru mașini, dispozitive de tăiat
sub formă de piese pentru mașini, pânze de
ferăstrău circular care sunt piese de mașini,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(mașini), dispozitive de tăiat sub formă de piese
de mașini, tipare pentru forjarea produselor din
metal (piese pentru mașini), duze de pulverizare
sub formă de piese pentru mașini, piese de
întindere sub formă de componente pentru
mașini, păpușă port-sculă multiax pentru foraj
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare de
aer comprimat (piese pentru mașini), șnecuri de
evacuare de materiale gazoase (piese pentru
mașini), țevi non-metalice pre-izolate îmbinate
(piese pentru mașini), compresoare sub formă

de piese de mașini și motoare, valuri de umezire
sub formă de piese de mașini, cazane de
abur pentru producerea aburului (piese pentru
mașini), valve fluture metalice sub formă de
piese de mașini, șnecuri de evacuare de
materiale lichide (piese pentru mașini), supape
pentru evacuarea gazelor de ardere (piese
pentru mașini), perii de generatoare de curent
continuu (piese pentru mașini), frâne cu con de
fricțiune ca piese de mașini, supape cu ventil de
colț ca piese de mașini, bancuri de tăiere pentru
fierăstraie ca piese de mașini, carcase pentru
filtre sub formă de piese pentru mașini, supape
metalice pentru verificare (altele decât piese
pentru mașini), dispozitive pentru recuperarea
căldurii (altele decât piesele de mașini), mașini-
unelte de precizie pentru tăierea pieselor de
prelucrare, dispozitive de strângere sub formă
de piese pentru mașini-unelte, pulverizatoare
(piese pentru mașini), altele decât cele de uz
medical, cap de acționare multiax folosit în foraj
(piese pentru mașini), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
ventile (supape) din metal sub formă de piese
de mașini, benzi rulante de sortare (piese de
mașini de sortare industriale), scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă
de piese de mașini, coșuri pentru mașini de
spălat vase sub formă de piese pentru mașini
de spălat vase, supape regulatoare de presiune
sub formă de piese de mașini, dispozitive de
blocare pentru unelte de tăiere (piese pentru
mașini), unelte cu un singur vârf de tăiere (piese
pentru mașini), lame pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, colectoare de
distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă de
disc rotativ (piese pentru mașini), supape de
eliminare a nămolului sub formă de piese de
mașini, scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, mașini-unelte de
precizie sub formă de piese ale unor seturi,
dispozitive de tensionare pentru transmiterea
puterii de antrenare (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
perforate care constituie piese pentru mașinile
de sortare a materialelor, atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, tambure perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, scule
așchietoare din diamant policristalin pentru
tăierea pieselor de prelucrat (mașini), mașini-
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unelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, plăci de transmisie prin
difuzie cu o singură foaie (piese pentru mașini),
role din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la lustruire, discuri
din materiale nețesute care constituie piese
de mașini folosite la curățenie, piese de frâne
fabricate din materiale cu proprietăți de fricțiune
pentru mașini, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
centuri din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la abrazare, capace
și bușoane pentru rezervorul de ulei (piese
ale motoarelor de mașini), benzi de rulare din
cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini agricole, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
de construcții, benzi de rulare din cauciuc sub
formă de piese de șenile pentru mașini de
minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
și aparate de încărcat/descărcat, instrumente
de frezat (piese pentru mașini), capote izolate
fonic (piese pentru mașini), fitinguri pentru
pulverizatoare (piese pentru mașini), conducte
de cupru (piese pentru mașini), țevi de cupru
(piese pentru mașini), supape de siguranță
(piese pentru mașini), pompe de căldură (piese
pentru mașini), lagăre cu rulmenți (piese de
mașini), rulmenți și bucșe (piese de mașini),
măști pentru imprimare (piese pentru mașini),
supape de injecție (piese pentru mașini),
instrumente abrazive ca piese de mașini, cuplaje
de suprasarcină (piese pentru mașini), inele
de uzură (piese pentru mașini), bucșe de
arc (piese pentru mașini), pulii metalice ca
piese de mașini, acumulatoare hidraulice ca
piese de mașini, robinete fluture ca piese de
mașini, cuplaje hidraulice ca piese de mașini,
multiplicatoare hidraulice ca piese de mașini,
supape de dozare (piese de mașini), perii de
sârmă (piese de mașini), unelte de șlefuire (piese
de mașini), acoperiri pentru camă (piese de
mașini), supape de blocare (piese de mașini),
capete de frezat (piese de mașini), supape
metalice antiretur (piese pentru mașini), discuri
de lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
(piese pentru mașini) graifere pentru lemn (piese
de mașini), adaptoare pentru burghie (piese
pentru mașini), perii acționate electric (piese
de mașini) dispozitive pentru indexarea pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), burghiuri
spirală pentru rășini epoxidice (mașini sau piese
pentru mașini), bene de excavator pentru cosit
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive de
fixare a pieselor de prelucrat (piese de mașini),

dispozitive pentru determinarea poziției pieselor
de prelucrat (piese pentru mașini), branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
freze cu șurub conducător (piese pentru mașini),
mașini de găurit și piese pentru acestea,
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), matrițe folosite în fabricație (piese
pentru mașini), șine de ghidare suspendate
(piese pentru mașini), racorduri pentru țevi metal
(piese pentru mașini), mașini pentru tarodarea în
centrul unei piese, roți de șlefuit (piese pentru
mașini electrice), foale sub formă de piese de
mașini, filtre cu flux reversibil (piese pentru
mașini), suporți pentru piese pentru mașini
de lustruit, scule canelare de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), pensete
sub formă de piese de mașini, discuri din
fibră vulcanizată (piese de mașini), supape
metalice de siguranță (piese de mașini), unelte
mecanice pentru ștanțare (piese pentru mașini),
racorduri pentru conducte metal (piese pentru
mașini), cilindri pneumatici cu cablu (piese
pentru mașini), ventilatoare sub formă de piese
de mașini, burghie cu coadă conică (piese
pentru mașini), clapete metalice anti-retur (piese
pentru mașini), discuri din materiale abrazive
(piese pentru mașini), deflectoare (piese pentru
utilaje, motoare sau mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), supape
de reținere nemetalice (piese pentru mașini),
lanțuri cu role ca piese de mașini, pulii de ghidare
ca piese de mașini, schimbătoare de viteză ca
piese de mașini, roți de transmisie ca piese
de mașini, robinete cu bilă ca piese de mașini,
clești hidraulici (piese de mașini de construcții),
unelte pentru tăiat metale (piese pentru mașini),
robinete de dozare ca piese de mașini,
cilindrii sub formă de piese de mașini, supape
pentru reglarea nivelului (piese de mașini),
mașini pentru determinarea poziției pieselor de
prelucrat, mese de lucru mobile pentru piese
de prelucrat (piese de mașini), componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), șine de ghidaj pentru
ferăstrău (piese pentru mașini), forme de turnat
din metal (piese pentru mașini), roți dințate
sub formă de piese de mașini, suporturi pentru
plăcuțe de tăiat (piese pentru mașini), tipare
pentru formarea materialelor plastice (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), dispozitive
rotative pentru tăierea metalului (piese de
mașini), lame pentru bare de tăiere (piese pentru
mașini), aparate de răcire a forezelor (piese
pentru mașini), supape de reținere din plastic
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(piese pentru mașini), dispozitive de protecție
contra stropirii (piese pentru mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), garnituri de carde (piese de mașini de
cardat), ghidaje suspendate pentru foi metalice
(piese pentru mașini), suprafețe de rulare (piese
pentru mașini) pentru ambalare, bobine pentru
războaie de tricotat (piese pentru mașini),
pânze de fierăstraie pentru metale (piese pentru
mașini), discuri de tăiat utilizate ca piese de
mașini, supape de oprire din plastic (piese pentru
mașini), regulatoare de presiune care constituie
piese de mașini, arcuri în foi laminate ca piese
de mașini, filtre cu membrană utilizate ca piese
de mașini, unelte de retezare de precizie (piese
pentru mașini), cuțite de strung de precizie (piese
pentru mașini), dispozitive de fixare a pieselor
de prelucrat (mașini), mașini pentru susținerea și
poziționarea pieselor de prelucrat, chiulase sub
formă de piese turnate din aliaje metalice ușoare
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare
pentru lichide hidraulice (piese pentru mașini),
elemente pentru țevi metalice izolate termic
(piese pentru mașini), unelte de tăiere sub formă
de piese pentru mașini, dispozitive de tăiat
sub formă de piese pentru mașini, pânze de
ferăstrău circular care sunt piese de mașini,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(mașini), dispozitive de tăiat sub formă de piese
de mașini, tipare pentru forjarea produselor din
metal (piese pentru mașini), duze de pulverizare
sub formă de piese pentru mașini, piese de
întindere sub formă de componente pentru
mașini, păpușă port-sculă multiax pentru foraj
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare de
aer comprimat (piese pentru mașini), șnecuri de
evacuare de materiale gazoase (piese pentru
mașini), țevi non-metalice pre-izolate îmbinate
(piese pentru mașini), compresoare sub formă
de piese de mașini și motoare, valuri de umezire
sub formă de piese de mașini, cazane de
abur pentru producerea aburului (piese pentru
mașini), valve fluture metalice sub formă de
piese de mașini, șnecuri de evacuare de
materiale lichide (piese pentru mașini), supape
pentru evacuarea gazelor de ardere (piese
pentru mașini), perii de generatoare de curent
continuu (piese pentru mașini), frâne cu con de
fricțiune ca piese de mașini, supape cu ventil de
colț ca piese de mașini, bancuri de tăiere pentru
fierăstraie ca piese de mașini, carcase pentru
filtre sub formă de piese pentru mașini, supape
metalice pentru verificare (altele decât piese
pentru mașini), dispozitive pentru recuperarea
căldurii (altele decât piesele de mașini), mașini-
unelte de precizie pentru tăierea pieselor de
prelucrare, dispozitive de strângere sub formă
de piese pentru mașini-unelte, pulverizatoare

(piese pentru mașini), altele decât cele de uz
medical, cap de acționare multiax folosit în foraj
(piese pentru mașini), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
ventile (supape) din metal sub formă de piese
de mașini, benzi rulante de sortare (piese de
mașini de sortare industriale), scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă
de piese de mașini, coșuri pentru mașini de
spălat vase sub formă de piese pentru mașini
de spălat vase, supape regulatoare de presiune
sub formă de piese de mașini, dispozitive de
blocare pentru unelte de tăiere (piese pentru
mașini), unelte cu un singur vârf de tăiere (piese
pentru mașini), lame pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, colectoare de
distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă de
disc rotativ (piese pentru mașini), supape de
eliminare a nămolului sub formă de piese de
mașini, scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, mașini-unelte de
precizie sub formă de piese ale unor seturi,
dispozitive de tensionare pentru transmiterea
puterii de antrenare (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
perforate care constituie piese pentru mașinile
de sortare a materialelor, atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, tambure perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, scule
așchietoare din diamant policristalin pentru
tăierea pieselor de prelucrat (mașini), mașini-
unelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, plăci de transmisie prin
difuzie cu o singură foaie (piese pentru mașini),
role din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la lustruire, discuri
din materiale nețesute care constituie piese
de mașini folosite la curățenie, piese de frâne
fabricate din materiale cu proprietăți de fricțiune
pentru mașini, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
centuri din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la abrazare, capace
și bușoane pentru rezervorul de ulei (piese
ale motoarelor de mașini), benzi de rulare din
cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini agricole, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
de construcții, benzi de rulare din cauciuc sub
formă de piese de șenile pentru mașini de
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minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini și
aparate de încărcat/descărcat.
12. Curele de transmisie (piese pentruvehicule
erestre), bielete (pentru vehicule terestre), piese
ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor.

───────

(210) M 2021 02470
(151) 25/03/2021
(732) CHEMICAL COMPANY SA, B-DUL

CHIMIEI NR. 14, JUD. IASI, IASI,
700293, IAȘI, ROMANIA

(540)

ArisBlue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#20BFDA)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
și silviculturii, floculanti / agenti limpezire
apa, produse chimice pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru alcalinizarea
apei, produse chimice pentru reglarea ph-lui
apei, agenti chelatizanti, reducatori de fosfati,
dezincrustanti, acizi,
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, degresanti, altii decat cei
utilizati in procese de fabricatie
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, biocide, algicide

(210) M 2021 02472
(151) 25/03/2021
(732) SFINX CAMPER & CONVERSION

SRL, STRADA CARPATILOR,
NR. 60, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SFINX CAMPER
& CONVERSION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 29.01.12

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

clase:
12. Remorci-cort, remorci (vehicule), rulote de
camping, remorci frigorifice, vehicule remorcate,
remorci pentru transport, remorci pentru
tractarea bărcilor, remorci pentru biciclete
(riyakah), acoperișuri pentru rulote, remorci
pentru transportul de vite, remorci pentru
cai, caroserii pentru remorci, remorci pentru
transportarea încărcăturilor, peridocuri pentru
ambarcațiuni, remorci pentru transportul de
utilaje, remorci pentru transportul copiilor,
remorci pentru transport de biciclete, vehicule
pentru colectarea deșeurilor, remorci pentru
vehiculele terestre, vehicule recreative de
camping combinate cu remorcă de cai, mașini
multifuncționale și vehicule industriale și de
agrement transformate în scopuri rezidențiale,
rulote, piese pentru vehiculele menționate

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/03/2021

anterior, accesorii pentru vehicule, și anume
portbagaje, plase pentru bagaje, suporturi pentru
schi, scaune, tetiere, centuri de siguranță,
vehicule multifuncționale, vehicule industriale și
de agrement transformate în scopuri de locuit.
37. Servicii de instalare și montare de aparate
de încălzire, de gătit, de electricitate, de
refrigerare, servicii de instalare de echipamente
pentru distribuția de apă și de gaz, servicii de
instalare de uși, acoperișuri, ferestre și orificii de
deschidere, servicii de montare de învelitori de
pardoseală și căptușeli pentru pereți, servicii de
construcţie, reparaţii, întreţinere, transformare şi
dezasamblare de rulote si autorulote, servicii de
construcţie, reparaţii, întreţinere, transformare
şi dezasamblare de de rulote si autorulote,
servicii de instalatii pentru de rulote si autorulote,
servicii de reparare și întreținere a vehiculelor
terestre, servicii de reparații și întreținere pentru
rulote, servicii de reparare și întreținere a
rulotelor, informare şi consiliere în domeniul
tuturor serviciilor menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 02473
(151) 25/03/2021
(732) INTERTOY ZONE, STR.

CĂMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)
Aventuri în Roma Antică

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 02474
(151) 25/03/2021
(732) IONEL-SORIN PĂTRAȘCU, STR.

DRM. PLOPILOR NR. 50D, JUD.
GIURGIU, MUNICIPIUL GIURGIU,
080653, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

VLD Management

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.11.01

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

clase:
35. Servicii de secretariat și de birou, servicii de
fotocopiere, servicii de intermediere comercială,
consultanță în afaceri, servicii de comercializare
aparate de climatizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de climatizare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de climatizare, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate reprezentând
aparate de climatizare (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze și
să cumpere în mod convenabil aceste produse,
respectiv servicii de vânzare prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata și/sau prin
alte magazine specializate, servicii de vânzare
prin internet, prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu produsele desemnate reprezentând
aparate de climatizare, prezentarea produselor
desemnate reprezentând aparate de climatizare
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic.
37. Servicii de construcţii, lucrări de construcții
de inginerie civilă, servicii de construcție sisteme
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de aer condiționat, montare, instalare, întreținere
și reparații de aparate de climatizare.

───────

(210) M 2021 02475
(151) 25/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA
NR.21, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
020331, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATA NR. 7, BL. P14A,
SC.1, P., AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI , 050684, ROMANIA

(540)

Click!

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
16. Publicaţii tipărite şi reviste (publicaţii
periodice).
35. Publicitate prin intermediul emisiunilor de
televiziune, prin reţele de telecomunicaţii radio,
electrice, relee telefonice, satelit, cablu, poştă
electronică, teletext, fax, aflate în proprietate sau
închiriate.
38. Difuzarea emisiunilor de televiziune prin
reţele de telecomunicaţii radio, electrice, relee
telefonice, satelit, cablu, poştă electronică,
teletext, fax, aflate în proprietate sau închiriate.
40. Servicii de procesare şi imprimare
tehnologică.
41. Servicii de realizare ale emisiunilor de
televiziune redacţionale, producerea emisiunilor
de televiziune tip "magazin", montaj de benzi
video, producţii de filme, bandă video, dezbateri
în direct în studio, talkshow-uri, film, servicii de

editare, servicii de reporter, înregistrări, filmări,
foto, video, audio.

───────

(210) M 2021 02477
(151) 25/03/2021
(732) SC PEMA ELECTROTEHNIC SRL,

C-LEA ALBA IULIA NR.5, SAT
DRÂMBAR, JUD. ALBA, COMUNA
CIUGUD, ALBA, ROMANIA

(540)

pema electrotehnic s.r.l.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.18; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
7. Cabluri de comanda pentru masini industriale,
maşini, maşini-unelte, unelte acţionate electric,
motoare, cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre, cuplaje şi
componente de transmisie, cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────
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(210) M 2021 02478
(151) 25/03/2021
(732) DANIEL BORȘ, STR. B-DUL 1

DECEMBRIE 1918 NR. 6, AP. 1,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Auto Center Tirgu-Mures

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.03; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 02479
(151) 25/03/2021
(732) ASOCIATIA BOOKLAND, DR.

MIHAIL PETRINI NR. 15, AP.
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BOOKLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, alb, gri

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

36. Colectare de fonduri, colectare de
fonduri de binefacere, servicii de colectare
de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, sponsorizare, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), furnizare de
informații privind colectarea de fonduri de
binefacere, colecte de fonduri de binefacere
în cadrul evenimentelor de divertisment,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, sponsorizare financiară pentru
activități de divertisment, consultanță privind
asistența financiară pentru educație, finanțare
de proiecte de renovare de clădiri, gestiune
financiară de proiecte de renovare de clădiri.
41. Educație, divertisment și sport, instruire
educativă, servicii de educație, instruire și
divertisment, cursuri de instruire în tabere
educative, publicare de manuale de instruire,
furnizare de cursuri de instruire, servicii de
recreere și instruire, organizare de cursuri de
instruire, organizare de prezentări în scop de
instruire, servicii de instruire prin dezvoltarea
capacităților de percepție, organizarea de tabere
de vară (divertisment și educație), furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
informații în materie de educație, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), furnizarea de informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
educație vocațională pentru tineri, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
informații și știri online în domeniul formării
profesionale.

───────
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(210) M 2021 02480
(151) 25/03/2021
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII NR. 19, CAMERA 3, BL. 4B,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 11, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

porc tv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, relații publice,
publicarea de texte publicitare, scrierea de texte
publicitare.
41. Distribuție de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă
(divertisment), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de karaoke, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de fotografie,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,

altele decât textele de publicitate, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio și de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, servicii
de agenție de bilete (divertisment), închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video și închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, închirierea
casetelor video, înregistrarea pe casete
video, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de
concerte, organizare de competiții (educație și
divertisment).

───────

(210) M 2021 02481
(151) 25/03/2021
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII NR. 19, CAMERA 3, BL. 4B,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 11, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

URBANIST SESSIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 16.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
134C), alb

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, relații publice,
publicarea de texte publicitare, scrierea de texte
publicitare.
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41. Distribuție de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă
(divertisment), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de karaoke, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de fotografie,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio și de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, servicii
de agenție de bilete (divertisment), închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video și închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, închirierea
casetelor video, înregistrarea pe casete
video, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de
concerte, organizare de competiții (educație și
divertisment).

───────
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aramis Feeling

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice  și  educative,  folii  de  plastic  pentru 
documente,  folii și  pungi  pentru  ambalat  și 
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi  absorbante  din  hârtie  sau  plastic  pentru 
ambalarea  produselor  alimentare, ștampile  cu 
adresă,  plăci  cu  adresă  pentru  mașinile  de 
adresare,  mașini  de adresare,  dozatoare  de 
bandă  adezivă  (rechizite  de  birou),  benzi 
adezive  pentru papetărie  sau  de  uz  casnic, 
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi  (lipiciuri)  pentru  papetărie  sau  de  uz 
casnic, panouri publicitaredin hârtie sau carton,
 albume, almanahuri, animații de tip celulă, 
invitații (papetărie),  acuarele  și  culori  acrilice 
(picturi), machete arhitecturale, table aritmetice
și  tabla  inmulțirii,  palete  pentru  amestecarea 
acuarelelor  pentru  artiști,  atlase, pungi 
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,pentru
 ambalat, pungi pentru gătitul la
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microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare
(legatul cărților), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de
scris, sugative, schițe și planuri, materiale
de legătorie, aparate și mașini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărți,
cărți broșate, semne de carți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri și cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii în mai multe culori, benzi pentru
trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou și capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărților și panză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie și cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperți (papetărie)/învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecții din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecții din hârtie pentru
sertare, partumate sau nu, blocuri de desen, ace
pentru panou de pluta/piuneze, planșete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, penițe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
benzi elastice pentru birou, hârtie pentru
electrocardiograf, galvanotipie, șabloane de
broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mache (pastă de hârtie)/
statuete din papier mache (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
ulilizare la birou, stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie și învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași

publicitari, mape pentru hârtii și dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, mașini de francat pentru utilizare
la birou, aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic și paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de palării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice,
suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru
carnețele de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, fișe de cartotecă
(papetărie), cartotecă, tușuri de desen, cerneală,
satoane de cerneală, satoane de cerneală
(rezervoare de cerneală), tușiere, panglici de
cerneală, folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, suporturi de
călimară, călimari, clei de pește pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modela,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon, ambalare (amortizare, umplutură),
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptușire din hârtie sau carton și umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notițe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în școală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
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șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi și carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decat articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hartie pentru canapelele de examinare
medicală, mașini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură și caligrafie, prespapieruri, papier
mache (pasta de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, gulori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare și
cutii pentru stilouri, materiale pentru ștergerea
stiloului, mașini de ascuțit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilou, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru mașini de
tricotat tip Jacquard, publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deșeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare
tiparite, materiale tiparite, publicați tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru patură pentru imprimanta, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu șnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară

de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condele de ardezie, cărți
de cimtece, bobine pentru panglicile de cemeală,
spray-uri creta, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri și creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu exceptia aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, șabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, caractere (numere și litere)/
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetarie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de
scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile și pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
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de animale, coarne de animale, căpițe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
agățători pentru genți, nemetalice, coșuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roțile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepția
lenjeriei, paturi și culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolțuri, nemetalice,
suporturi pentru cărți
(mobilă), dulapuri pentru cărți, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice și dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecție
pentru pătuțurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, butoaie, nemetalice,
șezlonguri, comode, cutii pentru jucării, butuci
pentru tăiat
(mese), clipsuri, nemetalice, pentru cabluri și
țevi, clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agățători
pentru haine/agățători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agățat, nemetalice și cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea țevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, calareți pentru

prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuști pentru câini, fitinguri
de uși, nemetalice, manere de uși, nemetalice,
zăvoare de uși, nemetalice, sonerii de ușă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru ușile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uși, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uși, nemetalice, uși pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi), nemetalice/
știfturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
pidoare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceara, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coșuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureți, panouri despărțitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
roțile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri) pentru transportul obiectelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
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metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleți
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete/covorașe detașabile sau protecții
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice ,
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulite,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susținere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepția
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
și nici din zidărie, bazine, nu din metal și nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierastraie cu masă (mobilă), mobilier
școlar, suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecție pentru șeminee
(mobilă), ecrane de protecție (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, șuruburi,
nemetalice, capace de etanșare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unități de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobilițe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duș,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn

sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covorașe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru mașinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori , manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie , robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), carucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotițe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru mașinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn țesut/rolete interioare
din lemn țesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
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de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, administrarea
programelor de fidelizare destinate celor
care calatoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă și asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de constructii, furnizarea de
informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terti,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la potrivirea potentialilor investitori privati cu
antreprenorii care au nevoie de finantare, servicii
de agentie de informatii comerciale, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informatii comerciale și consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
și serviciilor, administrare comerciala privind
licentierea bunurilor și serviciilor apartinand
terțior, oferirea de informatii de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comerciala, servicii de
informatii competitive, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informatii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,

consultanta privind strategiile de comunicare in
relatiile publice, consultanta privind strategiile
de comunicare in publicitate, analiza costurilor,
cautare de date in fișierele calculatorului pentru
terti, demonstratii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directa
prin poșta, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, intocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agentie
de ocupare a fortei de munca, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agentie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare in pagina
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informatii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing in
cadrul editarii produselor software, servicii de
relatii media, servicii de comunicatii corporative,
inchiriere de echipament de birou in spatii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vanzari, negocierea și incheierea de tranzactii
comerdale pentru terti, negocierea contractelor
de afaceri pentru terti, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terti, inchiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o retea
de calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii și vanzatorii de
bunuri și servicii, servicii de comert online cu
amanuntul pentru muzica digitală descarcabila,
servicii de comert online cu amanuntul pentru
tonurile de apel descarcabile, servicii de comert
online cu amanuntul online pentru filmele și
muzica descarcabila și preinregistrata, sondaje
de opinie, organizarea de
expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri
comerciale, organizarea de spectacole de moda
in scopuri promotionale, publicitate exterioara,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenta de
afaceri), publicitate cu plata per dick, intocmirea
ștatelor de plata, consultanta in domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, inchirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amanuntul,
servicii de comparare a preturilor, servicii de
achizitie pentru terti (achizitionarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologica in
vederea selectarii de personal, relatii publice,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, inregistrarea
comunicarilor și datalor scrise, servicii
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administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de atasamente ale utilizatorilor in
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amanuntul
in legatura cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comert cu amanuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terti, inchirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii in scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
cautare pentru promovarea vanzarilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, cautarea de sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicatii, sistematizarea informatiilor in
baze de date computerizate, marketing cu public
tinta, pregatirea documentatiei fiscale, servicii
de comert cu amanuntul pentru lucrările de
arta furnizate de galeriile de arta, servicii de
depunere a documentatiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonatii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicarilor (lucrari de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, actualizarea
și mentinerea informatiilor in registre, inchirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vanzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de CV-uri
pentru terți.

───────

(210) M 2021 02485
(151) 25/03/2021
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L., STR. GARA HERASTRAU,
NR. 2, CLADIREA 1, ET. 8,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SĂNĂTATEA ÎN FOCUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 25.01.25; 01.01.02

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru
turcoaz, albastru

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

38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizare
de informații despre radiodifuziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare radiofonică
de informații și alte programe, difuzare video,
difuzarea de muzică, transmisie de podcasturi,
teledifuziune prin abonament, servicii de
transmisii audiovizuale, teledifuziune simultană
prin rețele globale de comunicare, internet
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și rețele fără fir, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de
comunicații televizuale, servicii de difuzare prin
satelit privind divertismentul, transmitere de
programe de televiziune, transmitere electronică
de știri, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la

televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, emisiuni de radio (programare).

───────
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(210) M 2021 02486
(151) 25/03/2021
(732) VERTIS FOODS SRL, STR

PANSELELOR NR 17 BL 133, SC
2 AP 76, SECTOR 4, BUCURESTI,
041540, ROMANIA

(540)

RIO CAFFÉ Espresso
Professionale

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 11.03.04

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

30. Cafea.
───────

(210) M 2021 02487
(151) 25/03/2021
(732) MAKINA FILM MEDIA

PRODUCTION SRL, STR. VULCAN
JUDETU NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031427, ROMANIA

(540)

Signal Sigma Professional
Investing Instruments

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2021 02489
(151) 25/03/2021
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR, NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ATLAS DE

MITOCĂNIE URBANĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, podcast-
uri descărcabile, aplicații software descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, suporturi
media înregistrate și descărcabile, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, fișiere multimedia
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
caricaturi descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei
emisiuni de televiziune, conținut media digital
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descărcabil sub forma unei emisiuni radio, film
de desene animate, cd-uri preînregistrate, dvd-
uri preinregistrate.
16. Publicații tiparite, publicații periodice tipărite,
cărți tipărite, reviste tipărite, ziare tipărite,
fotografii, caricaturi, articole de papetărie
și articole de birou, cu excepția mobilei,
calendare tipărite, agende tipărite, invitații
tipărite, postere tipărite, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice
și de instruire, pungi, foi și folii din
hârtie, carton sau plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, caractere și clișee
tipografice, carduri de cadouri nemagnetice,
ambalaje pentru cadouri, materiale promotionale
imprimate, benzi desenate, afișe.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, și anume îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole de acoperit capul, cd-
uri, dvd-uri, cărți, reviste, agende, calendare,
atlase, postere, afișe, ziare, ochelari, rame
de ochelarii, genți, poșete, portofele, accesorii
vestimentare, bijuterii, articole de papetărie,
produse cosmetice, parfumuri, ceasuri, flori,
obiecte de decor interior, lumânări parfumate,
obiecte din porțelan, sticlă și ceramică, jucării,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, servicii de registru de
cadouri, marketing, servicii de relaţii media,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, sondaje de opinie, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
relaţii publice, scrierea și publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, publicitate prin televiziune,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în

scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de telemarketing,
producerea de programe de teleshopping,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate.
41. Prezentarea operelor de artă vizuale sau
literare publicului, în scop de divertisment,
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop de divertisment, educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor, seminariilor și
simpozioanelor, publicarea cărților și textelor,
altele decât textele cu scop publicitar, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,
servicii de producție de filme, altele decât filmele
cu scop publicitar, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea de concerte cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, servicii de divertisment și
educație furnizate prin intermediul pamfletelor
și caricaturilor, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, publicare
multimedia, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizare online de
benzi desenate și romane grafice care nu pot fi
descărcate, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, teatru radiofonic, montaj
de programe radiofonice, producţia de programe
și emisiuni de radio şi de televiziune, prezentarea
programelor de radio și de televiziune, furnizarea
de recenzii în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, scrierea
de scenarii de film, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, prezentări de recitaluri, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte altele decât cele publicitare, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de podcast-uri, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de evenimente
și festivaluri în scopuri culturale, educaționale,
sportive sau de divertisment, servicii de
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scriere pentru bloguri, servicii de educație și
divertisment oferite prin intermediul vlogurilor.

───────

(210) M 2021 02490
(151) 25/03/2021
(732) LE PETIT BUBU SRL, STR.

GALATA, NR.55, BL.C, ET.2,
AP.18, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Le Petit Bubu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.05.08

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

18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare, blană artificială, blană de animale, centuri
pentru umeri, curele de piele pentru bagaje,
chingi din piele, curelărie realizată din piele,
etichete din piele, garnituri din piele pentru
mobile, genti pentru articole de toaleta vandute
goale, hamuri de siguranță pentru copii, huse
de mobilă, din piele, curele de umăr, curele de
umăr din piele, curele din imitație de piele, curele
din piele, curele pentru patine, cutii de pălării
din imitație de piele, cutii din piele, imitații de
piele, împletituri din piele, materiale din piele,
șnur de piele, piele pentru mobilier, piele pentru
pantofi, piele sau imitație de piele, piele sintetică,
port-carduri de piele, port-carduri din imitație de
piele, produse din piele brută de ros pentru câini,
serviete din piele, șireturi din piele, șnururi din
piele, șnururi din piele pentru legat sub bărbie,
ținte decorative pentru materiale din piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,

îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2021 02491
(151) 25/03/2021
(732) OZ GARDEN SRL, SOSEAUA

BANATULUI NUMARUL 61, JUDEŢ
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)
OZ

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, 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, magneţi.
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă.

───────
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(210) M 2021 02492
(151) 25/03/2021
(732) NICULITA ADY LUCIAN, STR

BOGDANEASA, NR 11, JUDEŢ
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FINITIS de la
concept la concret

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,

sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 02493
(151) 25/03/2021
(732) IOANA HOLT, STR. SAMUIL

MICU-KLEIN NR 1-3, AP. 25,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Bookd Homes

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────
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(210) M 2021 02494
(151) 25/03/2021
(732) EJOBS GROUP SRL, B-DUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Skilld Talente cheie
în timp record

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1D2037), portocaliu (HEX #FF603B)

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

35. Recrutare de personal, recrutare online
de personal, selecție de personal (pentru
terți), consultanţă în domeniul managementului
personalului, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, gestionarea locurilor de muncă, a
ofertelor şi solicitărilor de locuri de muncă,
servicii de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţională sau de
formare), evaluarea cerințelor privind personalul,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de consultanță și
consiliere referitoare la recrutarea de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), servicii de intermediere de recrutare

de personal, servicii de consultanță comercială
privind stabilirea salariilor și a schemei
personalului, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, servicii de comunicaţii corporative,
sondaje de opinie, relaţii publice, publicitate
online într- o reţea de calculatoare, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicarea de texte publicitare, scrierea de
texte publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, scrierea de curriculum
vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri pentru
terţi, publicitate pentru recrutarea de personal,
publicarea de anunțuri de angajare.
41. Instruire de personal, organizarea și
susținerea de conferințe, congrese, seminarii,
organizarea de cursuri de dezvoltare personală,
instruire în dezvoltarea abilităților de angajare.

───────

(210) M 2021 02495
(151) 25/03/2021
(732) IOANA HOLT, STR. SAMUIL

MICU-KLEIN NR 1-3, NR. 25,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Airinvest

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2021 02496
(151) 25/03/2021
(732) KEYC.EUROPE SRL, CALEA

VITAN NR.9, BL.V6, SC.2, AP.64,
ET.6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031281, ROMANIA

(540)
KEYC.EUROPE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
îngrijirea animalelor, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, abrazivi, preparate pentru curăţare
şi odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie.

───────


