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Cereri Mărci publicate în 01/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07533 19/10/2021 ZOM TAXI SRL FumeZextra

2 M 2021 07534 19/10/2021 LUXURY CLOTHING STORE
SRL

URBAN COUTURE

3 M 2021 07535 19/10/2021 MIHAIL PAUTOV DR M

4 M 2021 07539 19/10/2021 SC MICROANALYTICS
SERVICES SRL

MICROANALYTICS

5 M 2021 07540 19/10/2021 IRINA ROSU COLECTII DULCI

6 M 2021 07541 19/10/2021 BOGDAN BOCȘE CODBANK

7 M 2021 07542 19/10/2021 COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL

Pupici cu Sclipici

8 M 2021 07545 19/10/2021 H.BEBE&MOMMY SRL Hbebe

9 M 2021 07546 19/10/2021 YETI Coolers, LLC YETI

10 M 2021 07547 19/10/2021 ROYAL MARKET RONIKI

11 M 2021 07548 19/10/2021 M.M.M. TRANS COMPANY SRL expressteam.ro

12 M 2021 07549 19/10/2021 S.C. CAFFETERRA 2GO SRL CaffeTerra wild energy

13 M 2021 07550 19/10/2021 ANDRA IOANA JITARU La CORN ”TE PRIMIM ORICUM”

14 M 2021 07551 19/10/2021 IOAN-DANIEL STOICA CARGO24

15 M 2021 07552 19/10/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Educație Step by Step

16 M 2021 07553 19/10/2021 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA Bucate Bogate TRADIŢIA DE A
FACE BUN

17 M 2021 07555 19/10/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

educație step by step

18 M 2021 07556 19/10/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Step by Step Education

19 M 2021 07557 19/10/2021 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

step by step education

20 M 2021 07558 19/10/2021 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

franciză Step by Step
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 07559 19/10/2021 IOAN SBUCIUMELEA Virşli Sbuciumelea Pianu 100 de

ani de tradiţie

22 M 2021 07560 19/10/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Franciză step by step

23 M 2021 07561 19/10/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Franciză Step by Step

24 M 2021 07562 19/10/2021 SC REGENSWISS PHARMA
LABORATOIRES GENEVE AG
SRL

DR. IMMUNITY REGENSWISS
VIRATTACK FORTE RAPID
IMMUNE DEFENSE

25 M 2021 07563 19/10/2021 MARIAN CIOTOIANU La Ciotoianu

26 M 2021 07564 19/10/2021 STRATEGIC DISTRIBUTION
GROUP SRL

STRATEGIC

27 M 2021 07565 19/10/2021 SC REGENSWISS PHARMA
LABORATOIRES GENEVE AG
SRL

DR. JOY REGENSWISS
HAPPINESS MOLECULES
NATURAL SEROTONIN
BOOSTER SCIENTIFIC
FORMULATED

28 M 2021 07566 19/10/2021 UPVENTURIA SRL VreauSaVin
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(210) M 2021 07533
(151) 19/10/2021
(732) ZOM TAXI SRL, SOSEAUA

ALEXANDRIEI 17, BL 27, SC 2, ET
1, AP 14, CAMERA 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
FumeZextra

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite,soluții lichide pentru țigările
electronice, țigări electronice, țigări care conțin
substituenți de tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, pipe de tutun,
muștiucuri pentru suporturile de țigări, țigări
electronice pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat.

───────

(210) M 2021 07534
(151) 19/10/2021
(732) LUXURY CLOTHING STORE SRL,

STR. PRIDVORULUI NR. 15, BL.12,
SC. 2, ET. 1, AP. 23 SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URBAN COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.05; 26.04.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07535
(151) 19/10/2021
(732) MIHAIL PAUTOV, STR. EUGENIU

CARADA NR. 5-7, SCARA 1, ETAJ
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DR M

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 26.01.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
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 07539
(151) 19/10/2021
(732) SC MICROANALYTICS SERVICES

SRL, DRUMUL BALTA ARIN NR.
6-24, CLĂDIREA 2C, BIROUL
39, SECTORUL 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MICROANALYTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.02

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

9. Software descărcabil de natura
unei aplicații mobile pentru obținerea,
stocarea, organizarea, gestionarea, urmărirea,
monitorizarea, monitorizarea, analiza,
securizarea, autentificarea și raportarea
informațiilor și datelor de analiză a afacerilor în
domeniile afacerilor, marketingului, promovării,
vânzărilor, serviciilor pentru clienți, informațiilor
despre clienți, gestionării relațiilor cu clienții,
asistenței pentru vânzări, gestionării și publicării
în rețelele de socializare, eficienței angajaților,
precum și securității și autentificării, software
de aplicații informatice descărcabile pentru
telefoane mobile și dispozitive mobile pentru
utilizarea în gestionarea bazelor de date, pentru
utilizarea în securitatea informațiilor și pentru
utilizarea în stocarea electronică a datelor
în domeniul afacerilor, al analizei afacerilor,
al marketingului, al promovării, al vânzărilor,

al serviciilor pentru clienți, al informațiilor
pentru clienți, al gestionării relațiilor cu clienții,
al asistenței pentru vânzări, al gestionării
și publicării în social media și al eficienței
angajaților, software descărcabil, instrumente
de dezvoltare de software descărcabile și
nedebarcabile pentru crearea de aplicații de
internet mobil, aplicații web, site-uri web și
interfețe client (software pentru calculator),
software de dezvoltare descărcabil a unui site
web, software descărcabil pentru calculator
pentru utilizarea în gestionarea relațiilor cu
clienții (CRM), software de calculator pentru
crearea de baze de date consultabile care
cuprind informații și date, software de aplicație
informatică descărcabilă care permite angajaților
din domeniul vânzărilor și al service-ului pe
teren să actualizeze și să primească în timp
real date stocate în bazele de date informatice
ale unei întreprinderi, utilizând un dispozitiv
mobil, cu o integrare completă a telefoniei
cu caracteristicile telefonice și/sau software
ale dispozitivului mobil, software descărcabil
pentru calculator pentru furnizarea unei baze de
date on-line în domeniul prelucrării tranzacțiilor
pentru a încărca date tranzacționale, a furniza
analize statistice și a produce notificări și
rapoarte, software descărcabil pentru calculator
care oferă informații integrate în timp real
pentru gestionarea afacerilor prin combinarea
informațiilor din diferite baze de date și
prezentarea lor într-o interfață ușor de înțeles
pentru utilizator, software descărcabil, aplicații
descărcabile mobile și software descărcabil
de calculator în cloud pentru furnizarea de
analize de date, analize de afaceri, informații
de afaceri și pentru colectarea și analizarea
datelor, software de calculator pentru aplicații
web descărcabile și mobile pentru furnizarea
de analize de date, analize de afaceri,
informații de afaceri și pentru colectarea și
analizarea datelor, software descărcabil de
întreprindere de natura unei baze de date
pentru compilarea datelor, a datelor despre
clienți și a interacțiunilor cu clienții pentru a
permite agenților de marketing să planifice, să
personalizeze, să optimizeze și să personalizeze
comunicările cu clienții pe tot parcursul ciclului
de viață al marketingului, vânzărilor și serviciilor,
programe de calculator descărcabile și software
de calculator pentru recuperarea, urmărirea,
analiza, testarea, măsurarea și gestionarea
datelor, a datelor clienților și a interacțiunilor
cu clienții, programe de calculator descărcabile
și software de calculator pentru recuperarea,
urmărirea, analiza, testarea, măsurarea și
gestionarea datelor, a datelor despre clienți
și a interacțiunilor cu clienții în domeniul
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marketingului, vânzărilor și serviciilor, programe
de calculator descărcabile și programe de
calculator înregistrate pe suporturi de date
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, testarea,
măsurarea și gestionarea datelor din rețelele
de calculatoare și de pe internet în domeniul
marketingului, vânzărilor și serviciilor, software
de aplicații informatice descărcabile pentru
telefoane mobile, playere media portabile,
calculatoare portabile pentru furnizarea de
analize de date, analize de afaceri, informații
de afaceri și pentru colectarea și analiza
datelor, programe de calculator descărcabile și
software de calculator înregistrate pe suporturi
de date pentru scanarea, afișarea, prelucrarea,
măsurarea și ieșirea de date în rețele de
calculatoare, pe internet și pe terminale și
dispozitive mobile în domeniul marketingului,
vânzărilor, serviciilor, analizei afacerilor, analizei
datelor și informațiilor de afaceri, software
de calculator descărcabil pentru generarea
de cod încorporabil pentru site-uri web, în
scopul creării, personalizării, implementării,
programării, urmăririi, analizei, testării, măsurării
și gestionării conținutului online pe site-urile
web ale utilizatorilor, pe site-urile web de
socializare și pe alte forumuri online, programe
informatice descărcabile pentru dezvoltarea,
implementarea și gestionarea sistemelor și
aplicațiilor informatice descărcabile, programe
înregistrate de operare pe calculator, programe
de jocuri pentru calculatoare, programe
de calculator descărcabile pentru scanarea,
afișarea, prelucrarea și ieșirea de date
multimedia în rețele de calculatoare, cum
ar fi internetul, și pe terminale mobile,
suporturi de date de orice fel, care pot
fi citite automat și care conțin informații,
suporturi de înregistrare a sunetului și a
imaginii (cu excepția filmelor neexpuse),
grupuri de date și informații înregistrate pe
suporturi de date (descărcabile), publicații
electronice descărcabile de natura ziarelor,
buletinelor informative, periodicelor, cărților,
revistelor, broșurilor, prospectelor, manualelor,
pliantelor informative și fișelor informative în
domeniul afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru
clienți, cloud computing, analizei datelor,
informațiilor despre clienți, gestionării relațiilor
cu clienții și eficienței angajaților, interfețe
pentru calculatoare și dispozitive mobile,
fișiere de muzică și imagini care pot fi
descărcate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, instalații electrice pentru
controlul de la distanță al operațiilor industriale,
software de calculator descărcabil pentru
generarea de cod încorporabil pentru site-

uri web, în scopul creării, personalizării,
implementării, programării, urmăririi, analizei
și gestionării conținutului online pe site-urile
web ale utilizatorilor, pe site-urile web de
socializare și pe alte forumuri online, precum
și pentru analiza, monitorizarea și gestionarea
performanței angajamentului de marcă al
altora, software de calculator descărcabil pentru
crearea și implementarea de conținut interactiv
personalizat pe profiluri sociale, hardware pentru
calculator, suporturi de date lizibile mecanic
înregistrate cu ajutorul unor programe, purtători
de date, publicații electronice descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile.
35. Planificarea strategiei de afaceri și analiza
datelor de marketing pentru întreprinderi, inclusiv
pentru site-uri web și mobile, servicii de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de marketing pentru alții,
dezvoltarea conținutului de marketing, plasare,
strategie și management media, consultanță
privind strategia social media, managementul
comunității de social media, servicii de
consultanță în afaceri pentru alții în legătură cu
implicarea clienților și interacțiunile cu aceștia
pe internet și în alte medii de comunicare,
asistență, servicii de consultanță și consultanță
privind managementul afacerilor, planificarea
afacerilor, analiza afacerilor, organizarea
afacerilor, operațiunile comerciale, publicitatea,
marketingul, vânzările și serviciile comerciale,
inclusiv serviciile pentru clienți, compilarea și
sistematizarea datelor, statisticilor și informațiilor
în baze de date computerizate, compilarea
și sistematizarea datelor și informațiilor în
baze de date computerizate în domeniul
marketingului, vânzărilor și serviciilor, servicii de
funcții administrative, administrarea și indexarea
informațiilor, a site-urilor web și a altor surse
de informații în scopuri comerciale, compilarea
imaginilor, a datelor audio și a altor date
în baze de date computerizate în scopuri
comerciale, furnizarea unei baze de date on-
line care poate fi căutată și care conține
informații privind vânzările, serviciile pentru
clienți și marketingul, monitorizarea site-urilor de
socializare, a postărilor pe internet, a conținutului
web și a conținutului online pentru alții pentru
servicii de afaceri și de marketing, publicitate,
publicitate televizată, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin corespondență, publicitate
exterioară, publicitate tipărită, publicitate pe
internet, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate prin
intermediul rețelelor de radiocomunicații mobile,
publicitatea la televiziunea pe telefonul mobil,
publicitate pentru terți pe internet, agenții de
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publicitate, planificarea și proiectarea activităților
de publicitate, prezentarea societăților pe
internet și în alte mijloace de comunicare în
scop promoțional, distribuire de eșantioane,
promovarea vânzărilor (pentru alții), relații
publice, studii de piață pe rețelele digitale,
servicii de telemarketing, analiză și cercetare
de piață, servicii ale agențiilor de relații publice,
inclusiv relații publice, agenții de informații
comerciale, redactare de texte publicitare,
reactualizarea materialelor publicitare, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicare de texte publicitare, cronică publicitară,
închiriere de material publicitar, producție de
clipuri publicitare, sondaje de opinie, servicii
de revista presei, servicii de marketing,
studii de piață, studii de marketing, închiriere
de spațiu publicitar pe internet, servicii de
layout în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente publicitare, servicii de agenție
multimedia (publicitate), servicii de agenție de
merchandising, cum ar fi publicitatea, cercetarea
vânzărilor și studiile și analizele de piață, licitații
pe internet, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri industriale (de
afaceri), comerciale și publicitare, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
organizării, în special dezvoltarea de concepte
de afaceri, consultanță pentru probleme
legate de personal, servicii de externalizare,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, organizarea de contacte comerciale
și economice, prin intermediul internetului, etc.,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii de
achiziții publice pentru alții, consultanță pentru
consumatori în ceea ce privește produsele și
gestionarea cererilor de despăgubire (lucrări
de birou) prin intermediul liniilor de asistență
telefonică pentru consumatori, în special pentru
utilizatorii de internet (servicii de call center),
efectuarea de cercetări în fișiere de calculator,
în baze de date, pe internet și în rețele
de calculatoare, pentru terți, cu privire la
chestiuni de afaceri și la oferte de bunuri
și servicii, întreținerea și compilarea de date
și informații în baze de date computerizate,
ordonarea sistematică a datelor în bazele
de date informatice, gestionare de fișiere
informatice, compilații statistice, lucrări de birou
pentru administrarea și indexarea datelor și
informațiilor, lucrări de birou pentru crearea
de indexuri cu privire la informații, site-uri
web și alte surse de informații, compilarea
datelor, în special a datelor de imagine,
audio, video și a altor date în baze de

date computerizate, optimizarea site-urilor online
pentru terți în scopuri de marketing, investigații
privind implicarea mărcii și comunicarea online,
și anume monitorizarea și analiza opiniilor
consumatorilor, a obiceiurilor consumatorilor și
a reputației unei mărci în rândul consumatorilor,
servicii de evaluare comercială a mărcilor,
organizarea și desfășurarea de târguri și expoziții
în domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării de mărci, vânzărilor, serviciilor
pentru clienți, cloud computing, analizei datelor,
informațiilor despre clienți, gestionării relațiilor
cu clienții și eficienței angajaților, servicii de
consultanță pentru întreprinderi în domeniul
analizei afacerilor, promovarea bunurilor și
serviciilor altora prin emiterea de timbre
comerciale, analiza managementului de afaceri
sau consultanta in afaceri, servicii de analiza
si cercetare a pieţei, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (lucrări
de birou), compilarea informațiilor în baze de
date informatice, monitorizarea site-urilor de
rețele sociale și a conținutului online pentru
terți, și anume monitorizarea și analiza opiniilor
consumatorilor, a obiceiurilor consumatorilor și
a reputației unei mărci în rândul consumatorilor,
monitorizarea site-urilor sociale și a conținutului
online pentru terți, și anume monitorizarea și
analiza opiniilor consumatorilor, a obiceiurilor
consumatorilor și a reputației unei mărci în rândul
consumatorilor.
42. Dezvoltarea de software în domeniul
aplicațiilor mobile, permiterea utilizării temporare
de instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de consultanță
tehnică în domeniul gestionării datelor
informatice și al analizei datelor informatice,
servicii tehnice de analiză a datelor, servicii
de automatizare și colectare a datelor prin
utilizarea de software de proprietar pentru a
evalua, analiza și colecta date în domeniul
afacerilor, marketingului, publicității, dezvoltării
mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru clienți, cloud
computing, analizei datelor, informațiilor despre
clienți, gestionării relațiilor cu clienții, eficienței
angajaților, precum și securității și autentificării,
servicii de software ca serviciu (SaaS) care
includ software pentru furnizarea de analize de
date, analize de afaceri, informații de afaceri
și pentru colectarea și analizarea datelor în
domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării de mărci, vânzărilor, serviciilor
pentru clienți, cloud computing, informațiilor
despre clienți, gestionării relațiilor cu clienții și
eficienței angajaților, software de tip platformă
ca serviciu (PaaS) de natura unei baze de
date pentru compilarea datelor, a datelor
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despre clienți și a interacțiunilor cu clienții
pentru a permite agenților de marketing să
planifice, să personalizeze, să optimizeze și
să personalizeze comunicările cu clienții pe tot
parcursul ciclului de viață de marketing, vânzări
și servicii, platformă ca serviciu (paas) care
cuprinde platforme de software pentru calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, testarea,
măsurarea și gestionarea datelor, a datelor
clienților și a interacțiunilor cu clienții în
domeniile afacerilor, marketingului, publicității,
dezvoltării mărcii, vânzărilor, serviciilor pentru
clienți, cloud computing, informațiilor despre
clienți, gestionării relațiilor cu clienții, eficienței
angajaților, precum și securității și autentificării,
platformă ca serviciu (PaaS) care cuprinde
platforme software pentru calculator pentru
a permite comercianților să planifice, să
personalizeze, să optimizeze, să monitorizeze,
să analizeze și să măsoare interacțiunile
cu clienții pe toate canalele și dispozitivele,
platformă ca serviciu (PaaS) care cuprinde
platforme software pentru calculator pentru
a permite comercianților să planifice, să
personalizeze, să optimizeze, să monitorizeze,
să analizeze și să măsoare interacțiunile cu
clienții prin intermediul rețelelor sociale, al
sistemelor de gestionare a relațiilor cu clienții
(CRM), al sistemelor de puncte de vânzare, al
analizei web, al postărilor web, al e-mailurilor și
al dispozitivelor mobile, închirierea de programe
informatice și servere web, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, cercetare și proiectare în
domeniul proiectării și dezvoltării de hardware și
software pentru calculatoare, servicii de furnizor
de găzduire în cloud și furnizor de servicii de
aplicații (ASP), găzduirea aplicațiilor software și
a site-urilor web ale altora, servicii de analiză
și cercetare a industriei în domeniul dezvoltării
de software pentru calculatoare și aplicații
mobile, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de calculator, consultanță în
domeniul programelor de calculator, proiectarea
și analiza sistemelor informatice, proiectarea și
analiza sistemului informatic pentru postarea
de imagini, link-uri, videoclipuri, texte și alt
conținut de marcă, proiectarea și analiza
sistemelor informatice pentru recuperarea,
sortarea, filtrarea și moderarea conținutului
generat de utilizatori și a comunicațiilor online,
proiectarea și analiza sistemelor informatice
pentru gestionarea conținutului de marcă pe
site-urile și rețelele sociale de socializare,
proiectarea și analiza unui sistem informatic
pentru analiza, recuperarea și gestionarea
performanțelor de implicare a mărcii, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți,
conversia de date a programelor și datelor

de calculator, întreținerea programelor de
calculator, monitorizarea sistemelor informatice
prin acces de la distanță pentru a asigura
buna funcționare, furnizare de motoare de
căutăre în internet, servicii de design de
site-uri web și aplicații mobile, cercetare
tehnică în domeniul proiectării și dezvoltării
calculatoarelor și a sistemelor de software pentru
calculatoare utilizate în legătură cu procesele
comerciale automatizate, instrumentele de
dezvoltare a afacerilor și analiza afacerilor și
a datelor, consultanță în materie de design
web, consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, digitizare de
documente, copierea programelor informatice,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (IT), instalarea de programe,
furnizarea utilizării temporare a unui software
online care nu poate fi descărcat pentru
generarea de cod încorporabil pentru site-
uri web, în scopul creării, personalizării,
implementării, programării, urmăririi, analizei
și gestionării conținutului online pe site-
urile web ale utilizatorilor, pe site-urile web
de socializare și pe alte forumuri online,
precum și pentru analiza, monitorizarea și
gestionarea performanței angajamentului de
marcă al altora, furnizarea de utilizare temporară
a unui software online care nu poate fi
descărcat pentru crearea și distribuirea de
conținut interactiv personalizat pe profiluri
sociale, design de ambalaje, realizarea de
studii tehnice de fezabilitate a proiectelor în
domeniul proiectării și dezvoltării de hardware și
software pentru calculatoare, controlul calității,
serviciu de monitorizare a calculatoarelor
care urmărește performanța software-ului de
aplicație, efectuează întreținerea periodică a
software-ului și furnizează rapoarte și alerte
privind această performanță, recuperare de date
informatice, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, găzduire de server, furnizarea
de utilizare temporară a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru monitorizarea site-
urilor de rețele sociale și a conținutului online
pentru alte persoane în scopul monitorizării,
analizei, testării și raportării conținutului mărcii
pe site-urile de socializare și rețelele sociale,
precum și a performanței angajamentului online
al mărcii, găzduirea de aplicații software (pentru
alții), furnizarea de programe de calculator
online, închirierea sau leasingul de spații de
stocare pe servere pentru internet, proiectarea
de programe de calculator, programarea
calculatoarelor sau întreținerea de programe de
calculator, închirierea de calculatoare, furnizarea
de programe de calculator, servicii de proiectare,
proiectare de utilaje, aparate, instrumente
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(inclusiv componentele acestora) sau de sisteme
compuse din astfel de utilaje, aparate și
instrumente, consultanță tehnică referitoare la
performanța, funcționarea etc. a computerelor,
automobilelor și a altor mașini care necesită
un nivel ridicat de cunoștințe personale, abilități
sau experiență din partea operatorilor pentru
a asigura acuratețea necesară în operarea
acestora, testarea sau cercetarea mașinilor,
aparatelor și instrumentelor, stocare de date,
consultanță în domeniul securității informatice și
servicii de securitate, în special monitorizarea
securității datelor.

───────

(210) M 2021 07540
(151) 19/10/2021
(732) IRINA ROSU, STR. TULCEI NR.

86, BL. 16, SC. A, ET. 2, AP. 6,
MAHMUDIA, TULCEA, ROMANIA

(540)
COLECTII DULCI

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07541
(151) 19/10/2021
(732) BOGDAN BOCȘE, STR. BIHOR

NR. 30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CODBANK

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

9. Software descărcabil pentru testare, software
descărcabil pentru testarea de software,
software descărcabil pentru testarea hardware-

ului, software descărcabil de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software descărcabil
bancar.
36. Asigurare bancară, servicii bancare,
servicii bancare electronice, servicii bancare
internaționale, servicii bancare automate,
activități bancare financiare, servicii bancare
prin internet, servicii de conturi bancare, servicii
bancare de investiții, servicii de cliring bancar,
emisiune de cecuri bancare, servicii de carduri
bancare, servicii de informații privind conturile
bancare, servicii de consiliere privind domeniul
bancar, servicii de cercetare în domeniul bancar,
servicii financiare, monetare și bancare.
41. Pregătire în domeniul bancar (instruire).
42. Testare, autentificare și controlul calității,
analiza și evaluarea dezvoltării produselor,
autentificare de bancnote, analiza și evaluarea
design-ului produselor, analiză a designului
de produs, analiză a dezvoltării produselor,
autentificare de opere vizuale, autentificare
de ștampile, consultanță tehnică în materie
de testare, consultanță în materie de control
al calității, certificarea serviciilor de educație,
consultanță privind asigurarea calității, control
de calitate pentru servicii, cântărire de mărfuri
pentru terți, control tehnic și inspecție, control
de calitate și testare, controlul calității, servicii
de testare a securității tehnologice, dezvoltare
și testare de software, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
testare de software de calculator, proiectare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software.

───────

(210) M 2021 07542
(151) 19/10/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, INTR. TUDOR
STEFAN NR. 57, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Pupici cu Sclipici

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
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magneti, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
dvd-uri preinregistrate, aparate digitale de redat
muzica, benzi audio cu muzică, casete video
preînregistrate cu muzică, discuri optice care
conțin muzică, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, muzică digitală descărcabilă, muzică
digitală care poate fi descărcată de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, huse pentru tablete,
cabluri usb, cabluri usb luminoase, încărcătoare,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, huse pentru pagere, huse pentru
laptopuri, huse pentru agende electronice, huse
pentru casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare (instrumente optice), laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, telefoane mobile, carcase
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, stații de andocare pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
conectori de cabluri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, cabluri
coaxiale, cabluri electronice, cabluri optice,
cabluri audio, cabluri video, cabluri și fire,
cabluri pentru baterii, cabluri de conectare, mufe

pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, conector prize (electrice), software
descărcabil, aplicații software descărcabile,
dispozitive de control pentru tastatura de
calculator, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, brățări
inteligente, ceasuri inteligente, cărți audio.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artiști, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, acoperitoare pentru tăvi de
instrumente dentare, fabricate din hârtie, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar, tuș,
truse de desen, teuri (desen), triunghiuri pentru
proiectare (desen), tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele din hârtie, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri pe
pânze, funde din hârtie, echere (desen), dreptare
(desen), echipament pentru arte, mesteșuguri
și de modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri (din hârtie
sau carton), umplutură de hârtie sau carton, saci
de gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
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ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră de
carton, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de

scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
plastilină pentru copii, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, penare, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
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de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă (rechizite de birou), mape
pentru documente (rechizite de birou), mape
(rechizite de birou), manuale tipărite, litere și
cifre adezive, litere și cifre realizate din hârtie,
jurnale de buzunar, jurnale de bord (jurnale
de bord), jurnale comerciale, litere cu adeziv
pentru inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne
din carton, indicatoare publicitare din hârtie,
inele de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru

șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri
pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de
hârtie, fișe cu date, fișe cu informații, fișe
(papetărie), felicitări pop-up, felicitări muzicale,
felicitări aniversare, felicitări pentru ocazii
speciale, fluturași informativi, folii adezive de
transfer, folii transparente (papetărie), formulare
comerciale, fotografii tipărite, fotografii înrămate
și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu.,
cărți, cărți de desenat sau de scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
plastilină, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de
jucării, machete de structuri (jucării), jucării
antistres, aparate de exerciții de jucărie, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de joacă educative, articole fantezie pentru
petreceri, biciclete de jucărie, bastoane pentru
majorete, căluți-balansoar, case de păpuși,
camere de aer gonflabile pentru activități
recreative acvatice, corturi de joacă, tobogane,
triciclete (articole de joacă), trotinete (jucării),
patine cu role în linie, accesorii de protecție
pentru coate pentru practicarea patinajului,
aparate de gimnastică, aparate de interior
pentru fitness, veste de protecție pentru arte
marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri, saci
de box, sănii, ringuri de box, protecții de corp
pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
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de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, păpuși de pluș.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, biscuiți,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate coapte și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, aperitive
(tartine), baghete umplute, alimente cu paste
la conservă, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crocanți condimentați, brioșe,
chifle umplute, chimichanga, chipsuri de orez,
chipsuri de porumb, clătite sărate, clătite,
chipsuri din cereale, chipsuri tortilla, crusta
de pizza, covrigei, empanada (aluat umplut),
floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),

sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie îngheţate), șerbeturi, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele)., hamburgeri
în pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, covrigei moi,
blat de pizza, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), pateuri de
foietaj (produse de patiserie), covrigi., pișcoturi
(prăjituri), batoane de cereale și batoane
energizante pe bază de cereale, prăjituri,
prăjituri înghețate, prăjituri cu ciocolată, aluat
pentru prăjituri, prăjituri cu cremă, făină pentru
prăjituri, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, respectiv miere si
propolis.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, producţia de clipuri publicitare,
analize publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea spaţiului publicitar, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
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media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editare-
tehnoredactare texte, organizare de târguri
şi expoziţii (cu scop comercial), consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de rețele media de socializare,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, închiriere de mașini și
aparate de birou, intermediere de contracte
(pentru terți), servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare

şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, 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, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte

și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate.
41. Servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de traducere și interpretare, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
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coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online nedescărcabile,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, prezentare
de concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,

producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative., organizare de petreceri.

───────

(210) M 2021 07545
(151) 19/10/2021
(732) H.BEBE&MOMMY SRL, ȘOS.

PRINCIPALĂ NR. 612A, JUD. IAȘI,
LETCANI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Hbebe

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2021 07546
(151) 19/10/2021
(732) YETI Coolers, LLC, 7601

SOUTHWEST PKWY AUSTIN ,
TEXAS, 78735, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)
YETI

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

21. Vase de băut, recipiente pentru servit
băuturi, pahare de băut, și anume, pahare fără
picior, cești, căni, căni de cafea, cești de cafea,
ceșcuțe de cafea, căni si cești de ceai, pahare
de cocktail, ulcioare/carafe mici, căni de bere,
ulcioare/carafe de bere, sticle pentru băuturi
pentru sportivi, ulcioare/carafe/stacane, pahare
de vin, sticle sub vid/termosuri, capace pentru
cești, cești cu pereți dubli, pahare/articole din
sticlă pentru băuturi, vase/recipiente de băut,
pahare fără picior pentru utilizare ca articole
din sticlă pentru băuturi, căni de călătorie, căni
termos, pahare de bere, paie pentru băut, cești
de băut pentru bebeluși și copii, sticle, vândute
goale, sticle/bidoane pentru sport, vândute
goale, sticle de apă reutilizabile vândute goale,
sticle de apă din oțel inoxidabil reutilizabile,
vândute goale, cești de băut vândute cu capace
pentru acestea, capace cu duze de băut pentru
sticle de apă reutilizabile, cești cu pereți dubli,
cu capac și paie, cești cu pereți dubli cu capac,
sticle pentru apă, vândute goale, pahare de
whisky, vase termoizolate, paie de băut, suport
pentru recipiente portabile de băuturi, căni de
tranziție pentru bebeluși și copii, ceșcuțe de
băut pentru bebeluși și copii și părți componente
și accesorii pentru acestea, și anume, cești
pentru bebeluși și copii vândute la set cu supape
și capace, cesti/căni de băut pentru sugari și
părți componente și accesorii pentru acestea, și
anume supape și capace vândute la set, cesti/
căni de băut pentru copii și părți componente și
accesorii pentru acestea, și anume cesti/căni de
băut pentru copii vândute ca un set cu capac
neizolat, paie de băut pentru bebeluși și copii,
mânere special adaptate pentru recipiente de
băut, recipient sub vid pentru alimente și băuturi
calde sau reci, vase de băut izolate, recipiente/
vase izolate pentru servit băuturi, vase care
mențin temperatura, suporturi izolate cu manșon
pentru sticle, suporturi izolate cu manșon pentru
dozele de băutură, huse termoizolante pentru

bidoane/doze, pentru menținerea conținutului
în stare caldă sau rece, suporturi izolate
cu manșon pentru ulcioare/carafe, sticle, sau
bidoane/doze, suporturi izolate cu manșon
făcute din oțel inoxidabil pentru ulcioare/carafe/
borcane, sticle, sau bidoane/doze, suporturi
izolate cu manșon pentru cești/cupe/pahare de
băutură, suporturi din oțel inoxidabil pentru
băuturi, suporturi din oțel inoxidabil pentru
bidoane/doze și sticle, deschizătoare de sticle,
neelectrice, deschizătoare neelectrice pentru
sticle, deschizătoare de sticle, pachete reci
pentru răcirea alimentelor și băuturilor, pachețele
de gheață utilizate pentru păstrarea la rece a
alimentelor și a băuturilor, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase de hrănire
pentru animale de casă, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, vase
pentru animale de companie, castroane de
apă pentru animale de companie, castroane
pentru animale de companie, castroane pentru
băut pentru animale de companie, găleți de
plastic, găletuse pentru clătire, găleti,donițe,
recipiente pentru gheață, găleți pentru clătire,
găletușe, suport (organizator) pentru găleți de
scule și anume, un organizator special adaptat
pentru fixarea unei găleți pentru a conține
scule și alte aparate, huse ajustate pentru
găleți sau găletușe, cutii frigorifice portabile,
neelectrice, răcitoare portabile, neelectrice,
genți răcitoare portabile neelectrice, rucsacuri
răcitoare portabile neelectrice, recipiente
izolate pentru alimente și băuturi, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente izolate,
de uz menajer, pentru alimente sau băuturi,
recipiente izolate termic pentru alimente sau
băuturi, cutii izolante pentru masa de prânz,
genți izolante pentru masa de prânz, frapiere
pentru gheață, genți/pungi izolate termic pentru
alimente sau băuturi, genți/pungi izolante, pentru
hrană sau băuturi, de uz casnic, coșuri/
cufere cu gheață portabile pentru alimente
și băuturi, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, containere pentru gheață, dispozitive
portabile pentru răcirea băuturilor, neelectrice,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, containere/
recipiente termoizolante pentru alimente, sacoșe
izolate pentru alimente și băuturi, răcitoare
de apă portabile neelectrice, distribuitoare/
dozatoare termoizolante pentru apă, cutii pentru
masa de prânz, pungi, nu din hârtie, pentru
masa de prânz, coșuri universale pentru
depozitare, de uz menajer, recipiente de uz
casnic pentru alimente, sufertașe, recipiente
din plastic pentru stocare, de uz casnic,
recipiente pentru utilizare în bucătărie, recipiente
de bucătărie, recipiente portabile de plastic
pentru depozitarea de bunuri de menaj și de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/10/2021

bucătărie, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente de uz casnic, recipiente
nemodulare destinate utilizării la transport și
depozitare, de uz menajer, recipiente din plastic
pentru depozitare, de uz casnic, recipiente
neelectrice pentru bucătărie care nu sunt
confecționate din metal prețios, recipiente
nemetalice de uz casnic, cu închizătoare, pentru
alimente, dopuri antiscurgere pentru scurgeri,
distribuitoare/dozatoare portabile pentru băuturi,
articole de menaj pentru controlarea curgerii
lichidelor, distribuitoare/dozatoare de apă, tăvi
de uz casnic, coșuri din metal pentru
scopuri menajere, coșuri de uz casnic, coșuri
metalice de uz casnic, tăvi interioare pentru
răcitoare portabile neelectrice, organizatoare
interioare pentru răcitoare portabile neelectrice,
cutii interioare pentru răcitoare portabile
neelectrice, compartimente interioare pentru
răcitoare portabile neelectrice, cutii interioare
pentru găleți, tăvi de interior pentru găleți,
suport (organizator) pentru găleți și anume, un
organizator special adaptat pentru fixarea unei
găleți pentru a conține scule și alte aparate,
suporturi cu manșon pentru sticle și anume,
suporturi/stelaje pentru sticle de uz casnic,
suporturi din neopren pentru sticle și anume,
suporturi/stelaje pentru sticle de uz casnic,
curele adaptate special pentru a ține sticle, genți
adaptate special pentru a tine sticle, suporturi cu
manșon pentru sticle.

───────

(210) M 2021 07547
(151) 19/10/2021
(732) ROYAL MARKET, STRADA

LUNCA SIRETULUI NR.10,
BL.M45B, SC.3, ET.4, AP.107,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)
RONIKI

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

3. Preparate pentru îngrijirea unghiilor, lac de
unghii, ojă de unghii, gel pentru unghii, vârfuri
pentru unghii, unghii false, adezivi pentru gene,

păr și unghii false, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, vârfuri pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice pentru unghii, sclipici pentru unghii,
crema pentru unghii, întăritor pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, bază pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor.
8. Pile pentru unghii, clești de unghii, pile de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii electrice şi neelectrice, clești pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor,
ustensile pentru manichiură şi pedichiură.
11. Lămpi pentru unghii.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, perii pentru
unghii, perii de unghii, tăvițe destinate utilizării
la lăcuirea unghiilor, ustensile cosmetice,
aplicatoare cosmetice, spatule cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, suporturi pentru cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice.

───────

(210) M 2021 07548
(151) 19/10/2021
(732) M.M.M. TRANS COMPANY SRL,

STR. EFTIMIE MURGU NR. 74-76,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310049,
ARAD, ROMANIA

(540)

expressteam.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.08

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 266
c), albastru (Pantone 325 C, 534 C)

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

39. Transport de mărfuri.
───────
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(210) M 2021 07549
(151) 19/10/2021
(732) S.C. CAFFETERRA 2GO SRL,

COM. BORCA NR. 662, JUDETUL
NEAMT, LOC. SABASA, 617075,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CaffeTerra wild energy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.04

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
143 C), rosu (Pantone 1788 C), maro
(Pantone 477 C), negru (Process Black
C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
meleasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheaţă (apă înghețată).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07550
(151) 19/10/2021
(732) ANDRA IOANA JITARU, STR.

CEAHLAU NR. 22, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

La CORN ”TE
PRIMIM ORICUM”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

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

30. Clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, cornuri,
vafe belgiene.
32. Limonade, siropuri pentru limonadă.

───────
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(210) M 2021 07551
(151) 19/10/2021
(732) IOAN-DANIEL STOICA,

SOS.COLENTINA NR. 62, BL. 104,
SC. A, ET. 10, AP. 42, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021186, ROMANIA

(540)

CARGO24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.15.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2b3f6d), portocaliu (HEX #ff8800),
rosu (HEX #ff0000)

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

9. Software descărcabil (programe).
35. Servicii de intermediere comercială,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii., publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor.
39. Transport., ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07552
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)
Educație Step by Step

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07553
(151) 19/10/2021
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA, STR.

FRĂSINET NR.34A-34B, BL.C1,
ET.5, AP.C5, JUDETUL BUZAU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Bucate Bogate TRADIŢIA
DE A FACE BUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
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de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor alimentare, produselor alimentare
traditionale, produselor din carne, preparate din
carne, mezeluri, din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online a
produselor alimentare, produselor alimentare
traditionale, produselor din carne, preparate
din carne, mezeluri, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 07555
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)
educație step by step

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07556
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)
Step by Step Education

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07557
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, BUCURESTI,
023976, ROMANIA

(540)
step by step education

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07558
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)
franciză Step by Step

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

41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, instruire.

───────
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(210) M 2021 07559
(151) 19/10/2021
(732) IOAN SBUCIUMELEA, SAT PIANU

DE SUS, COM. PIANU NR.469,
JUDEȚUL ALBA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Virşli Sbuciumelea Pianu
100 de ani de tradiţie

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 08.05.01; 08.05.03; 25.01.06;
26.01.03; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.18;
14.01.05; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.11; 27.07.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, carne, carne afumată, carne ambalată,
aspic de carne, carne de curcan, carne de
pasăre, carne de mânzat, carne de porc, carne
de rață, carne de vânat, carne de vită, carne
pentru cârnați, carne preparată, carne uscată,
carne conservată, cărnuri sărate, felii de carne
de oaie, jambon, jumări de porc, măruntaie,
mezeluri, paste de carne, pastramă, produse
din carne preparate, salam, tobă, șuncă, bacon
(slănină), cârnaţi, cârnați cruzi, cârnați chorizo,
cârnați în aluat, caltaboş cu sânge/ cârnaţi
cu sânge, crevurşti, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale.

───────

(210) M 2021 07560
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)
Franciză step by step

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07561
(151) 19/10/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023976, ROMANIA

(540)
Franciză Step by Step

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 07562
(151) 19/10/2021
(732) SC REGENSWISS PHARMA

LABORATOIRES GENEVE
AG SRL, ALEEA TRESTIEI
NR. 6, CAM. 2, SAT GHIRODA,
JUDEȚ TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DR. IMMUNITY REGENSWISS
VIRATTACK FORTE

RAPID IMMUNE DEFENSE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 19.07.20

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

clase:
5. Suplimente alimentare.
35. Publicitate online și offline, marketing
online și offline, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, demonstrații cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri

de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț online cu ridicata și/sau cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 07563
(151) 19/10/2021
(732) MARIAN CIOTOIANU, STR.

MIRASLAU NR. 35, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
La Ciotoianu

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

29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de pui,
batoane de brânză, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, cartofi umpluți,
chili con carne (tocană de ardei iute și carne),
chiftele de cartofi, felii prăjite de cartofi, feluri
de mâncare preparate din carne, ghiveci cu
ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, găluște (din carne), inele
de ceapă, mâncăruri congelate constând în
principal din carne de pasăre, mâncăruri cu
legume preparate, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, omlete, plăcintă cu
carne, pui la grătar (yakitori), pârjoale din carne,
salată de pui, salată caesar, salate pe bază
de cartofi, salate de legume gata-tăiate, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
tocane (alimente), tocană de vită, tocăni, tzatziki,
fileuri de pește la grătar.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
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băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, restaurante cu autoservire,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de terasă
berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────

(210) M 2021 07564
(151) 19/10/2021
(732) STRATEGIC DISTRIBUTION

GROUP SRL, STR. FACLIEI
NR. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STRATEGIC

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

6. Bare de armare din metal, arbori de rigole
din metal, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din materiale metalice, arcade
din metal, arhitrave din metal, armături de
oțel pentru construirea planșeelor de beton,
armături metalice, armături metalice pentru
beton, armături metalice pentru construcții,
articole din metal destinate placării pereților
interiori, articole din metal pentru placare,
articole din metal pentru placarea fațadelor,

articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
tavanelor, acoperiri din aluminiu pentru fațade,
acoperiri din metal pentru fațade, acoperiri
metalice, acoperiri metalice pentru tavane,
acoperiș metalic care încorporează baterii
solare, acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, acoperișuri metalice, amestecuri
refractare apte pentru turnare, din metal, ancore,
ancore din metal, ancore din metal pentru
clădiri, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze din
metal, articole metalice folosite în construcții,
articole metalice utilizate în construcții, baghete
decorative din metal, baghete metalice pentru
muchii, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal
pentru pasarele, balustrade din metal pentru
scări, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade metalice pentru garduri, balustrade
metalice pentru poduri, bandă hidroizolatoare
din aluminiu pentru îmbinări ale acoperișurilor,
bandă hidroizolatoare din plumb pentru îmbinări
ale acoperișurilor, bare de armare din metal
pentru beton, bare de armare din metal pentru
zidării, bare de armătură din metal pentru lucrări
de zidărie, bare de fontă nodulară, bare de
metal pentru băi și dușuri, bare din metal, bare
metalice de prindere pentru căzi de baie, bare
pentru grătare metalice, bariere antiefracție din
metal, benzi de plumb destinate utilizării la
ferestre, benzi metalice pentru plinte, blindaje
confecționate din metale comune, blocuri de
coșuri de fum (metalice), blocuri metalice pentru
construcție, blocuri metalice pentru utilizare
în construcția podelelor, blocuri refractare
din metal, borduri de alei, confecționate din
materiale metalice, bride metalice, bride metalice
(coliere), buiandrugi de metal, cadre de oțel
pentru construcții, cadre din metal pentru cămine
de vizitare, cadre metalice, cadre metalice
(construcții), cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre spațiale metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, cadre
structurale din metal pentru construcții, canale de
aer din metal pentru clădiri, cămine de vizitare
confecționate din metal, cămine de vizitare din
metal, canale de aerisire din metal, canale
de scurgere din metal, canale de scurgere
metalice, canale de ventilație metalice, canale
din metal de scurgere, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, canale metalice
de scurgere, canalizări stradale din metal,
capace de ventilație metalice pentru canalele
de ventilație, capace metalice pentru guri de
aerisire, capace metalice pentru guri de vizitare,
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capace pentru guri de vizitare confecționate
din metal, capace și grătare metalice pentru
guri de scurgere, capiteluri (metalice) care fac
parte din coloane, capiteluri (metalice) care fac
parte din piloni, carosabile din metal, casete
metalice, coame metalice de acoperiș, cofraje
metalice pentru beton, colțare metalice cu
plasă, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, căptușeli
metalice (construcții), căptușeli metalice pentru
coșuri de fum, căptușeli metalice pentru
pereți, căptușeli refractare pentru cuptoare,
din metal, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții metalice, cărămizi refractare din
metal, cărămizi semirefractare din metal,
componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice fabricate pentru
fundații de clădiri, componente metalice pentru
acoperiș, componente metalice prefabricate
pentru construcții, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, conducte metalice
pentru instalații de aer condiționat, conducte
metalice pentru instalații de climatizare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilație,
conducte metalice pentru încălzire, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, console (din metal), console
metalice (construcții), construcții cu fațadă
termoizolantă cu pereți dubli (de metal),
construcții cu structuri metalice, corniere
metalice de acoperiș, corniere metalice pentru
rigips (materiale de construcții), cornișe metalice,
ornamente de cornișe metalice, coșuri de
fum din oțel, dale de acoperire din metal,
dale de perete, metalice, dale de promenadă
din metal, dale metalice, dale metalice de
pardoseală pentru construcții, dale metalice de
tavan, dale metalice pentru pavaje, dispozitive
metalice de ancorat, distanțiere ca elemente
de construcție confecționate din metal, dolii
din metal pentru construcții, dolii metalice
(construcții), dolii metalice pentru acoperișuri,
dreptare metalice, dreptare metalice folosite în
construcția și montarea planșeurilor, elemente
de construcții prefabricate metalice, elemente
de fațadă din metal, elemente metalice pentru
fațade de clădiri, elemente metalice pentru
tavane, elemente prefabricate din metal pentru
construcții, elemente profilate de scurgere din
metal, extrudări metalice, fante de ventilație
confecționate din metal, fațade din metal,
fațade din metal pentru pereți, ferme de
acoperiș din metal, feronerie arhitecturală
utilizată în construcții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie pentru construcții, flanșe

de ancorare din metal, flanșe oarbe metalice,
foi de oțel pentru construcții, foi metalice
pentru acoperișuri, fontă pentru utilizare în
construcții, forme metalice de turnare, forme
metalice de turnare pentru beton, frize (elemente
metalice pentru construcții), garduri din zale
metalice, garduri și panouri metalice, garnituri
din metal pentru rigole, garnituri metalice pentru
construcții, grilaj din metal, grilaje de metal,
grilaje de ventilare din metal, grilaje din metal,
grilaje din metal pentru drumuri, grilaje din
metal pentru pavaje, grilaje din metal pentru
tavane false, grilaje metalice, grile din metal,
grile metalice, grinzi cu zăbrele metalice, grinzi
de construcții (metalice), grinzi de fier sau oțel,
bare pentru grătare metalice, grinzi (metalice)
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru sisteme de cofrare, grinzi din oțel,
grinzi metalice, grinzi metalice pentru clădiri,
grinzi subțiri din metal, guseuri din metal,
instalații pentru pereți cortină din metal, instalații
metalice pentru plafon, intradosuri (materiale
metalice de construcții), îmbrăcăminte murală
din metal pentru clădiri, îmbrăcăminte murală din
metal pentru construirea pereților, îmbrăcăminte
pentru construcții metalice, îmbrăcăminte rutieră
metalică, intradosuri (metalice), jgheaburi de
metal pentru ploaie, jgheaburi din aluminiu,
jgheaburi din metal pentru acoperișuri, jgheaburi
din metal pentru colectarea apei de ploaie,
jgheaburi din metal pentru colectarea apei
reziduale, jgheaburi din metal pentru evacuarea
apei de ploaie, jgheaburi din metal pentru
evacuarea apei reziduale, jgheaburi metalice,
jgheaburi metalice pentru acoperiș, lambriuri
din metal, lame metalice de parchet flotant,
lamele de placare din metal, învelitori din
metal pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, lăzi metalice, manșoane de ancorare
din metal, materiale blindate din metal, materiale
de construcție din oțel, materiale de construcții
(metalice) sub formă de foi, materiale de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de suprafață pentru terenuri
de sport pentru toate anotimpurile (metalice)
pentru exterior, materiale de suprafață pentru
terenuri de sport pentru toate anotimpurile
(metalice) pentru interior, materiale de întărire
din metal pentru construcții, materiale metalice
de construcție pentru șosele, materiale metalice
de pavaj, materiale metalice de întărire pentru
construcții, mână curentă din metal pentru
scări, materiale metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru construcție, materiale
metalice pentru construcții, materiale metalice
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pentru construirea drumurilor, materiale metalice
pentru edificare și construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, materiale refractare
metalice arse (material de construcții), matrițe
de turnare sub presiune din metal, matrițe din
metal pentru turnarea produselor din ciment,
membrane metalice pentru acoperișuri, metale
de placare, mulaje din metal pentru construcții,
mulaje metalice, muluri din metal pentru
construcții, obloane metalice pentru arhitectură,
ornamente din metal pentru construcții,
palplanșe metalice, panouri acustice din metal
pentru pereți, panouri acustice din metal pentru
tavane, panouri acustice, din metal, panouri
antistropi (metalice), panouri de acoperire din
metal pentru construirea pereților, panouri de
acoperire izolante din metal pentru pereți,
panouri de metal, panouri de pereți despărțitori
din metal, panouri de tavan, din metal, panouri
din metal, panouri din metal pentru pereți
laterali, panouri din metal pentru placarea
acoperișurilor, panouri din metal pentru tavane,
panouri exterioare din metal, panouri frontale
metalice, panouri metalice, panouri metalice
de pardoseli, panouri metalice de perete,
panouri metalice de placare, panouri metalice
despărțitoare pentru cameră (altele decât
mobilierul), panouri metalice izolante pentru
construcții, panouri metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru garduri, panouri
metalice pentru placarea clădirilor, panouri
metalice pentru plafon, panouri metalice pentru
timpan (arhitectură), panouri modulare din metal
pentru pereți, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli confecționate din
aliaje metalice, pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje confecționate din metal, pavaje
metalice, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți
despărțitori metalici (care nu fac parte din
mobilier), pereți din metal pentru cabine,
pereți metalici blindați, pereți metalici pentru
construcții, pereți metalici prefabricați, pereți
mobili confecționați din metal, piese de
conectare din metal pentru jgheaburi, piese de
feronerie arhitecturale din metale comune și
aliajele acestora, piese metalice ștanțate, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
piese turnate din metal pentru construcții, piese
turnate din plumb sau aliaje ale acestuia, piloni
din metal, placaje metalice pentru pereți, placare
cu aluminiu, placarea cu metal a pereților
clădirilor, placări cu metal pentru protecție
împotriva intemperiilor, placări (metalice) pentru

construcții, plăci de acoperire din metal, plăci
de ancorare, plăci de ancorare din metal,
plăci de construcții (metalice) cu proprietăți
de izolare, plăci de intrados (metalice), plăci
de pardoseală metalice, plăci de perete din
metal, plăci de tavane din metal, plăci din
metal, plăci metalice, plăci metalice de acoperire,
plăci metalice de ancorare, plăci metalice
de blindare pentru clădiri, plăci metalice de
căptușit pereții pentru construcții, plafoane
metalice, planșee metalice, planșee pentru
barje (metalice), planșee provizorii metalice,
plase din metale comune, plinte de metal,
plăci metalice de construcție, plăci metalice
de drenaj, plăci metalice pentru acoperirea
pereților, plăci metalice pentru construcții,
plăci metalice pentru exterioare (de protecție)
împotriva intemperiilor, plăci metalice pentru
panouri, plăci murale metalice, plăci pentru
plafoane metalice, plăci profilate (metalice),
plinte din metal, plinte metalice, podele metalice,
porticuri din metal, profile (profiluri) metalice,
profile de protecție din metal pentru pereți,
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme
de informație sau de afișaj, profile metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profiluri metalice, profiluri metalice
cu izolare termică, profiluri metalice pentru
scopuri de izolare termică, protecții din metal
pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
reazeme pentru poduri (materiale de construcții)
metalice, rigole metalice de scurgere, rigole
metalice stradale, rozete (decorațiuni de tavan)
din metal, schelete din metal pentru camere,
schelete din metal pentru tavane, scânduri din
metal pentru podea, scări confecționate din
metal, scări de metal, scări din metal, secțiuni de
pardoseală confecționate din metal, secțiuni de
profiluri prin extruziune din aluminiu, șarpante de
acoperiș din metal, șarpante metalice, șarpante
metalice pentru construcții, segmente metalice
fasonate, sisteme modulare de șemineu din
oțel, socluri din metal, șine confecționate din
metal, șine de ancorare din metal, șine de
ancorare din metal pentru apartamente, șine de
ghidare din metal, șine de metal pentru căzi de
baie, șine de oțel, șine glisante din metal, șine
profilate din metal pentru placare, șipci metalice,
spaliere metalice, streșini din metal, structuri de
pereți prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, structuri de schelete din metal, structuri
din metal pentru acoperișuri, structuri din oțel,
structuri metalice, structuri metalice pentru
construcții, stâlpi de delimitare din metal, stâlpi
de metal (părti de construcție), stâlpi din metal
pentru accesarea cablurilor, stâlpi din metal
pentru conducerea cablurilor, stâlpi din metal
pentru distribuția cablurilor, stâlpi metalici de
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delimitare, stâlpi metalici pentru limitare, structuri
metalice pentru închiderea balconului, structuri
modulare metalice, structuri modulare mobile
pentru construcții (metal), structuri pentru cadre
metalice, structuri reticulare metalice, suporturi
de montanți din metal, suporturi din aluminiu
pentru panouri, suporturi din metal pentru
jgheaburi, suporturi din metal pentru sticlă,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice de parapete, suporturi metalice pentru
plafoane, suporturi în consolă din metal, tablă
metalică pentru acoperiș, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, table metalice pentru acoperișuri,
table pentru acoperișuri metalice, tavane cu
panouri (metalice), tavane suspendate cu
cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, toarte de ancoraje
metalice, unelte metalice pentru construcții,
țevi de scurgere din metal, țigle metalice,
țigle metalice de acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, țigle olandeze metalice,
unități de construcții modulare transportabile
din metal, unități modulare pentru construcții
metalice , ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, versante metalice pentru acoperiș.
20. Adăposturi (cuști) și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, accesorii
metalice pentru expunere (mobilier), agățătoare
nemetalice pentru depozitare pe rafturi, articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, balansoare
(mobilier), balansoare pentru copii (mobilier),
banchete cu rafturi, bancuri de lucru, bancuri
de lucru (mobilier), bănci, bănci (mobile), bănci
de lucru cu menghine (mobilier), bănci de
lucru cu menghine (nemetalice), bănci de
picnic, bănci din metal, bănci pentru teren de
golf, bănci pentru terenurile de sport, bancuri
(mese) de lucru industriale, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(nemetalice), bare nemetalice pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, birou de
scris, birouri, birouri și mese, bufeturi, cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, canale
pentru rafturi, canapele, canapele (care sunt
extensibile), canapele de două locuri, canapele

extensibile, canapele rabatabile, capre de lemn
(mobilier), casete pentru chei, casete pentru
chei (mobilier), console (mobilier), cărucioare
(mobilier), cărucioare de servit ceaiul, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri
de birou independente, corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă,
coșuri de dormit portabile pentru nou-născuți,
coșuri împletite, cufere care nu sunt din metal,
cuiere pentru cravate, cutii de depozitare pentru
perne (mobilier), cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii pentru jucării (mobilier), cutii
pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), cutii pentru unelte (mobilier), divane,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu încuietoare
(mobilier), dulapuri de bucătărie, dulapuri de
depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, dulapuri (mobilier),
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță,
dulapuri de siguranță (mobilier), dulapuri din
lemn, dulapuri metalice, dulapuri metalice
(mobilier), dulapuri metalice rezistente la foc
(mobilier), dulapuri murale, dulapuri nemetalice
rezistente la foc (mobilier), dulapuri pentru arme,
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
pentru casierii, din materiale nemetalice,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru dosare de carton, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru unelte din metal,
dulapuri pentru vase, ecrane (mobilier) pentru
afișare, ecrane (mobilier) pentru folosire ca
despărțitoare de încăperi în birouri, ecrane
pentru șeminee (mobilă), ecrane de prezentare
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de perete metalice (mobilier), elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, etajere
de birou, etajere pentru chiuvete, etajere
pentru încălțăminte, fișiere (mobilier), fotolii,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), grilaje de
siguranță extensibile pentru uși, grilaje de
siguranță (bariere) extensibile pentru scări,
grilaje din lemn, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
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de interior, huse ajustate, din stofă, pentru
mobilier, huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, huse de schimb (ajustate) pentru
scaune (piese de mobilier), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobe), cutii pentru jucării,
kituri de piese (comercializate în format complet)
pentru a fi asamblate ca mobilier, lăzi de
cartofi (mobilier), lăzi de depozitare, huse pentru
îmbrăcăminte(garderoburi), lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, masă pentru ferăstraie
(lucrare), nu din metal, altele decât piesele
de mașini, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
pentru mobilă, din plastic, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), măsuțe, mese, materiale
profilate pentru mobilier, mese adaptate pentru
a fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu înălțime reglabilă,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese cu suport, mese de bucătărie,
mese de camping, mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de masaj, mese de picnic, mese
de proiectare, mese de scris, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese de tapițare, mese (mobilier),
mese de toaletă, mese decorative, mese din
marmură, mese din metal, mese din mozaic,
mese laterale, mese pentru birouri, mese
pentru case de marcat, mese pentru computer,
mese pentru desen (mobilier), mese pentru
grădină, mese pentru schimbarea scutecelor,
mese pentru săli de mese, mese pliante, rafturi
de mobile, mobile care se pot transforma
în pat, mobile de birou, mobilier, mobilă
antichizată, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă din bambus, mobilă pentru
vivarii, mobilă stil antic, reproducere, mobilă
superpozabilă, mobilier de baie, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier confecționat în principal
din sticlă, mobilier convertibil tapițat, mobilier
cu rafturi pentru perete, mobilier de bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilier
de grădină din aluminiu, mobilier de grădină
din lemn, mobilier de grădină din metal,
mobilier de interior, mobilier de laborator,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de uz casnic, mobilier de

uz industrial, mobilier din lemn, mobilier din
materiale plastice, mobilier din oțel, mobilier din
piele, mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din ratan, mobilier din sticlă, mobilier din stuf,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier din
tuburi de oțel, mobilier folosit în săli, mobilier
gonflabil, mobilier integrat, mobilier metalic,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic și
mobilier pentru camping, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru
uz medical sau de laborator), mobilier pentru
acvarii de interior, mobilier pentru arhivare,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru camping, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru caravane, mobilier pentru casă,
birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru curte
interioară, mobilier pentru depozitare, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru saune, mobilier pentru sere, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru terarii de interior, mobilier
pentru toalete publice, mobilier pentru vestiare,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilier pentru
șezut, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier stradal, nu din metal,
mobilier transformabil, mobilier vechi, mobilier
școlar, module pentru depozitare (mobilier),
noptiere, noptiere pentru pat, obloane de
interior, organizatoare pentru sertare, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, panou
de lipire tapet (mese), panouri de expunere
sub formă de mobilier, otomane, panouri de
lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru chei (mobilier), panouri
pentru mobilier, panouri pentru partea din spate
(piese de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane antiscântei
pentru șemineuri, paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, de uz menajer,
paravane de protecție din materiale rezistente
la foc, pentru uz casnic (mobilier), paravane
de protecție pentru șemineuri (cămine),
paravane de uz menajer pentru foc, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane mobile (mobilier), paravane
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orientale cu un singur panou (tsuitate),
paravane pliante orientale (byoubu), paravane
portabile (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții
de birou mobile, paturi, așternuturi, saltele
și perne, partiții mobile (mobilier), paturi-
canapea, pereți despărțitori, pereți despărțitori
(mobilier), pereți despărțitori detașabili (mobilier)
din metal, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori glisanți (pereți despărțitori
mobilier) pentru încăperi, pereți despărțitori
metalici (mobilier), pereți despărțitori nemetalici
(mobilier) confecționați din panouri cu dispozitive
de prindere, pereți despărțitori sub formă
de mobilier, pergole (mobilier), perne de
protecție, nu din metal, pentru picioare de
scaun, perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, picioare de masă, picioare
de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, plane de lucru, polițe, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, premergătoare pentru copii,
pufuri (mobilier), pupitre, rafturi, protecții pentru
mobilier, rafturi ca mobilier metalic, rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi de depozitare (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi
de depozitare pentru lemne de foc, rafturi
de depozitare pentru obiecte de artă, rafturi
de magazin, rafturi de mobilă, rafturi de
perete (structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete (structuri) din metal, rafturi de
perete nemetalice (mobilier), rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) confecționate
în principal din plastic, utilizate pentru
depozitare, rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) pentru butoaie, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi din materiale nemetalice
(mobilier), rafturi din plastic pentru unelte,
rafturi metalice, rafturi metalice (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier) pentru depozitare, rafturi înclinate,
rafturi nemetalice (mobilier), rafturi pentru

alimente, rafturi pentru birou (mobilier), rafturi
pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi
pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi
prefabricate (mobilier), rafturi sub formă de
cutii, rafturi sub formă de mobilier confecționat
din materiale nemetalice, rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, rame, rastele
pentru arme, rechizite de birou (mobilier),
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, rezemătoare de cap gonflabile,
rezemătoare de picioare, role (rotile), nu din
metal, role de direcție provizorii, rotile, rotile de
plastic, saloane (mobilier), saltele de schimb,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
scaune, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
adaptate pentru bebeluși, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune cu
roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil, scaune
de baie portabile pentru bebeluși, destinate
utilizării în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de lucru,
scaune de lucru pentru persoane cu handicap
fizic și cu mobilitate redusă, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de susținere, scaune din
metal, scaune ergonomice, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu),
scaune gonflabile, scaune gonflabile flotabile,
scaune joase fără cotiere așezate în fața
șemineului, scaune pe cadre cu patine, scaune
pentru banchet, scaune pentru baruri, scaune
pentru bebeluși, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune înalte, scaune
înalte (mobilier), scaune pentru săli de mese,
scaune pentru toboșari, scaune pliante, scaune
plutitoare (gonflabile), scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune rabatabile, scaune
sprijinite pe grinzi, scrinuri, scrinuri (mobilier),
scurgătoare pentru vase (mobilă), scuturi pentru
șemineu (mobilier), scăunele pentru pescuit,
scăunele-leagăn, separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), paravane de protecție
pentru șeminee, separatoare pentru rafturi
(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
separatoare pentru sertare, separatoare rafturi
(nemetalice), sertare (piese de mobilier), sertare
de bani nemetalice, sertare metalice (piese
de mobilier), sertare pentru mobilier, sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, seturi
de mobilier cu trei piese pentru salon, seturi
de piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, șezlonguri, șezlonguri de
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plajă cu acoperiș împletit, șezlonguri pentru
bronzat, șezlonguri pentru plajă, șezlonguri
pentru transatlantice, socluri pentru ghivece
de flori, sofale, standuri pentru ziare, standuri
pentru lavoare (mobilier), stative pentru sticle,
stații de lucru (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), stații de lucru pentru
calculator personal (mobilier), stelaje pentru
plante, stelaje de sticle, șezlonguri pentru
tratamente cosmetice, șezlonguri prevăzute
cu apărătoare de vânt, șifonier, șifoniere,
șine nemetalice pentru sertare, suport pentru
broșuri (mobilier), suport pentru imprimantă,
suport pentru spate portabil pentru folosirea
la scaune, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de arme, montate pe perete,
suporturi de carte, suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
cărți, suporturi de cărți (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi de raft metalice
(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice,
suporturi de raft nemetalice (piese de mobilier),
suporturi (mobilier) pentru acvarii de interior,
suporturi (mobilier) pentru televizoare, suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi (piese
de mobilier), suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi pentru brațe,
suporturi pentru broșuri (sub formă de mobilier),
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi pentru
cărți, suporturi, nu din metal, pentru susținerea
meselor, suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru flori, suporturi pentru flori,
pentru ceremonii, suporturi pentru kimono,
suporturi pentru materiale de prezentare
(mobilier), suporturi pentru mașini de calcul,
suporturi pentru oglindă, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru scrisori
(mobilier), suporturi pentru sprijinirea brațelor,
în stil japonez (kyosoku), suporturi pentru
telefoane (mobilier), suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru umbrele, suporturi
pentru umbrele de soare, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru, suprafețe de lucru (piese de mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe
de scris portabile (mobilier), tabele de index
de carton, tablouri de agățat chei, taburete,
taburete cu ax, taburete mobile (mobilier),

tăblii masă, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, taburete pentru picioare,
taburete pentru picioare, montate în perete,
tapițerie pentru scaune, tejghele (mese), tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tejghele
pentru expunere, tetiere (mobilă), măsuțe de
toaletă, trepiede (mese pentru ferăstrău), unități
cu sertare, țarcuri (pentru copii), țarcuri de copii,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, unități de bucătărie,
unități de colț (mobilier), unități de depozitare
(mobilier), unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de garderobă care pot fi
stivuite, unități de mobilier, unități de mobilier
amplasate sub chiuvetă, unități de mobilier
pentru bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități pentru cocktailuri (mobilier),
unități pentru perete (mobilier), unități pentru
picnic (mobilier), unități sub formă de soclu
(mobilier), uși de dulapuri, uși de mobile, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din metal pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
garderobă, uși pentru mobilier, uși prefabricate
din lemn pentru mobilier, uși prefabricate din
metal pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși rabatabile din metal (piese
de mobilier), uși transparente (cu cadru de metal)
pentru mobilier, uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, vestiare (mobilă), vitrine (mobilier),
vitrine de prezentare tip mobilier (altele decât
vitrinele frigorifice), zăvoare pentru mobilă, nu
din metal.

───────
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(210) M 2021 07565
(151) 19/10/2021
(732) SC REGENSWISS PHARMA

LABORATOIRES GENEVE
AG SRL, ALEEA TRESTIEI
NR. 6, CAM. 2, SAT GHIRODA,
JUDEȚ TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DR. JOY REGENSWISS
HAPPINESS MOLECULES

NATURAL SEROTONIN
BOOSTER SCIENTIFIC

FORMULATED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 19.07.20

(591) Culori revendicate:roșu, gri, argintiu,
alb, negru

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

5. Suplimente alimentare.
35. Publicitate online și offline, marketing
online și offline, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor

de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, demonstrații cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț online cu ridicata și/sau cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 07566
(151) 19/10/2021
(732) UPVENTURIA SRL, STR. VARF

NR. 41, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
SERBANEASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

VreauSaVin

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.07; 26.11.13

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

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

41. Evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
servicii de formare în degustare vinuri
(instruire), publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, organizare de
petreceri, organizare de activități recreative,
organizarea si coordonarea de tururi in
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cadrul zonelor de viticultura, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, publicarea de
materiale tipărite sau electronice referitoare la
vinuri, educație și instruire, școli pentru somelieri.

───────


