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Cereri Mărci publicate în 04/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00061 28/01/2021 BOGDAN DINU HYDRO POWER PACK

2 M 2021 00164 28/01/2021 CONSTANTIN-ROBERT
MUSTĂREAȚĂ

ePARDOSELI.ro

3 M 2021 00529 28/01/2021 SC COMINCO OLTENIA SA CMO Să construim împreună!

4 M 2021 00602 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL CROPLAND EQM

5 M 2021 00603 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL HUMINOPLUS

6 M 2021 00604 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL HUMINOLAND

7 M 2021 00605 28/01/2021 SC ROMPATENT BUSINESS
PROTECTION SRL

ANUARUL MARCILOR

8 M 2021 00606 28/01/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

CINI MINIS CHURROS

9 M 2021 00607 28/01/2021 PARFUM&NATURAL
PRODUCTS SRL

D&P perfumum

10 M 2021 00608 28/01/2021 INTERSTAR CHIM SA Curățenia se întoarce acasă

11 M 2021 00609 28/01/2021 COSMIN-DANIEL DAVID Raven group

12 M 2021 00610 28/01/2021 STEFI DOR COM SRL GLASSICO

13 M 2021 00612 28/01/2021 EDUARD MARIAN OLTEANU AMPHORA

14 M 2021 00613 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

CERTION Property Developers

15 M 2021 00614 28/01/2021 SILVA GROUP LOGISTICS
DIVISION SRL

SILVA GROUP ROMANIA

16 M 2021 00615 28/01/2021 DMT SMART INVEST SRL Neira

17 M 2021 00616 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

GALILEO SUMMER RESORT &
RESIDENCES

18 M 2021 00617 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

PLAI DE CODRU

19 M 2021 00618 28/01/2021 ADAMA MANUFACTURING
POLAND S.A

PIMIENTO

20 M 2021 00619 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

PLAI DE SOARE

21 M 2021 00620 28/01/2021 SILVA GROUP LOGISTICS
DIVISION

Magazinul De Brazi.ro bucuria
Craciunului in casa ta!

22 M 2021 00621 28/01/2021 ELECTROGLOBAL SA Electroglobal certified for the
future
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00622 28/01/2021 S.C MERCH SERVICES SRL UVED

24 M 2021 00623 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

PRIVAS

25 M 2021 00625 28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L

VOGH

26 M 2021 00626 28/01/2021 RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.-
D.

HAIART

27 M 2021 00627 28/01/2021 SC CHARMING BURGER SRL Vagabundos ILLEGALLY TASTY

28 M 2021 00628 28/01/2021 SC ARTPRINT SA PUBLI MARKET

29 M 2021 00630 28/01/2021 LITTLE CHLOE SRL LITTLE CHLOE

30 M 2021 00631 28/01/2021 ADAR GOLAD Porcuşorul Ghiţă

31 M 2021 00632 28/01/2021 SC CRIANDO BUSINESS LINE
SRL

criando

32 M 2021 00633 28/01/2021 SERGIU-VLAD FISCUTEAN MAURI

33 M 2021 00634 28/01/2021 VERONICA-MARIA SIGHETI IUBINE

34 M 2021 00635 28/01/2021 SC PRESA LIBERA ONLINE
SRL

Ziarul Olteniei

35 M 2021 00636 28/01/2021 DOI SERV SRL House Of Cheese & wine

36 M 2021 00638 28/01/2021 BEHR SRL RADIATOR EXPRES

37 M 2021 00639 28/01/2021 STEGARIU F. FLORIN P.F.A. NORI DE VARĂ

38 M 2021 00640 28/01/2021 SCA DELEANU VASILE
AVOCATI

AD Deleanu Attorneys at Law

39 M 2021 00641 28/01/2021 PENSIUNEA MIMI La mimi

40 M 2021 00642 28/01/2021 L'AIR PUR RESIDENCE SRL CEDAR TREE RESIDENCE

41 M 2021 00643 28/01/2021 PROCOM PASCAL SRL VERO PROCOM PASCAL

42 M 2021 00644 28/01/2021 L'AIR PUR RESIDENCE SRL FERN GLADE RESIDENCE

43 M 2021 00645 28/01/2021 L'AIR PUR RESIDENCE SRL ELITE RESIDENCE

44 M 2021 00646 28/01/2021 AUGUSTIN-COSMIN POP BNA Biblioteca Nationala Audio

45 M 2021 00647 28/01/2021 PREMIUM GUARD SECURITY
SRL

PREMIUM GUARD SECURITY

46 M 2021 00648 28/01/2021 CLAUDIU-IOAN UZONI-
GELLERT

TRABUC AFUMAT

47 M 2021 00649 28/01/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. O&O

48 M 2021 00650 28/01/2021 ROMTRUST DISTRIBUTION
S.R.L.

FRENY
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Nr.
Crt
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Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2021 00652 28/01/2021 REDARTFOTO SRL Fotografia ca poveste

50 M 2021 00653 28/01/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE de la noi

51 M 2021 00654 28/01/2021 THE E-LEARNING COMPANY
SA

iKnowLMS
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(210) M 2021 00061
(151) 28/01/2021
(732) BOGDAN DINU, STR. MAGNOLIEI

6-8, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

HYDRO POWER PACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
4. Uleiuri de lubrifiere sub formă de uleiuri
hidraulice.
7. Pompe hidraulice, motoare hidraulice,
elemente de acționare hidraulică, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), valve
hidraulice (piese pentru mașini), dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
mecanisme hidraulice de acționare a supapelor.
12. Conectori hidraulici pentru vehicule.
17. Furtunuri hidraulice din cauciuc.

───────

(210) M 2021 00164
(151) 28/01/2021
(732) CONSTANTIN-ROBERT

MUSTĂREAȚĂ, STR. ROZETULUI
NR. 2A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ePARDOSELI.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

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

clase:
19. Acoperiri cementoase de restaurare,
acoperiri cementoase de protecție, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri texturate
nemetalice pentru pereți, acoperiri nemetalice
țesute, destinate folosirii ca materiale geotextile,
adeziv pentru metale, amestec de mortar,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și
beton, amortizoare de zgomot fabricate din
lemn, ardezie, arcade din materiale nemetalice,
ardezii, armături nemetalice pentru construcții,
articole din ceramică pentru construcții,
pavele din asfalt, asfalt (pentru scopuri
de construcție), asfalt destinat utilizării la
acoperișuri, baghete decorative nemetalice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, căptușeală pentru
pardoseală fabricată din plută, căptușeli pentru
pardoseală (nemetalice), căptușeli nemetalice
pentru scări, componente de construcții din
imitație de lemn, componente de construcție
din lemn, dale nemetalice, dale de lemn,
dale de pardoseală din teracotă, dale din
ceramică, dale din lemn pentru podele, dale
din marmură, dale nemetalice, dale nemetalice
pentru bucătărie, dale nemetalice pentru
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construcții, dale nemetalice pentru pardoseală,
dibluri nemetalice de fixare folosite la construcții,
dispozitive de acoperire nemetalice pentru
rosturi de dilatație, foi de acoperire din lemn,
foi de acoperire (nemetalice), gresie pentru
construcții, gresie pentru baie nemetalică,
învelitori din vinil pentru pardoseli, lemn laminat,
lemn pentru construcții, lucrări refractare din
ceramică, marmură de construcție, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de constructii, din lemn, parchet, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, parchet stratificat, parchete de lemn,
pardoseală laminată, nu din metal, pardoseală
pentru atletism, nu din metal, pardoseli de
parchet și plăci de parchet, pardoseli din
plută, pardoseli nemetalice, pardoseli sportive
din lemn, pardoseli temporare, nu din metal,
pardosire cu bambus, pavaje din lemn, pavaje
și placări ceramice, lucrări în piatră, piatră
concasată, piatră de construcții, piatră de
pavare, pietre de pavaj din beton, plăci ceramice
pentru pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci artistice de mozaic
realizate din marmură, plăci aglomerate pentru
utilizare în construcții, plăci ceramice, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli, plăci
de lemn, plăci de mozaic, plăci de mozaic
pentru podele, plăci de parchet laminat, plăci de
pavaj, plăci de plastic pentru podele, plăci din
cauciuc pentru podele, plăci din lemn de esență
moale pentru podele, plăci din lemn de esență
tare pentru podele, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn,
plinte din cauciuc, podele din beton, podele
din cauciuc, podele din lemn artificial, podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, produse pentru pavare (nemetalice),
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, plinte nemetalice, cornișe
nemetalice pentru construcții, ornamente de
cornișe nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, profile nemetalice de
construcție, profile (profiluri) din lemn, profile
structurale nemetalice pentru construcții, profile
nemetalice pentru construirea de clădiri, frize
(scânduri) de parchet, pardoseli din parchet
fabricate din plută, scânduri din lemn pentru
pardoseală, galerii circulare acoperite construite
în totalitate din sticlă, galerii circulare acoperite
cu sticlă și cu cadre nemetalice, mozaicuri
pentru construcții, plăci de mozaic pentru
pereți, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri, marmură, plăci de
marmură, granit, plăci din ardezie, plăci de

ardezie, gresie, piatră, piatră artificială, piatră
naturală, piatră naturală prelucrată, plăci din
piatră naturală, plăci ceramice pentru podea,
plăcuțe ceramice pentru podele, plăci de lemn
pentru podele, plăcuțe ceramice pentru podele
și fațadă, plăcuțe din ceramice pentru podele și
placare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: adezivi
pentru pavare, adezivi de contact, adezivi pentru
căptușelile ceramice, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi utilizați în construcție,
adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi industriali
folosiți în construcții, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice, adezivi pentru acoperiri de
podele, chituri (materiale de umplere), chituri
și alte produse de umplere, solvenți pentru
lacuri, detergenți de uz industrial, adezivi pentru
tapete de hârtie, adezivi pentru plăci de faianță,
adezivi pentru plăci de faianță, adezivi pentru
fixarea plăcilor de faianță, adezivi pentru podele,
tavane și plăci de faianță, lacuri, lacuri (vopsele),
lacuri pentru lemn, diluanți pentru lacuri, lacuri
pentru protejarea podelei, lacuri primare pentru
rezistență, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, preparate
pentru diluarea lacurilor, preparate pentru
uscarea lacurilor, lacuri pentru protecția lemnului
împotriva deteriorării, compoziții de acoperire
sub formă de lacuri, vopsele pentru podea,
baițuri folosite pe podele, solvenți pentru
îndepărtarea lacurilor, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
ceară pentru parchet, ceară de parchet,
ceară pentru parchet, ceruri de parchet și
mobilă, detergenți, detergent pentru spălare,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, substanță pentru lustruit podele,
produse pentru lustruirea podelelor, compoziții
pentru strălucirea podelelor, preparate pentru
răzuirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, cornișe metalice, scânduri
din metal pentru podea, balamale din
metal pentru podea, dispozitive (electrice)
cu ceară pentru lustruit parchetul, mașini
de frecat pentru pardoseală, mașini pentru
rașchetat podeaua, mașini de aspirare de
uz casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), aparate de curățat cu aburi,
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
aspiratoare, aspiratoare automate, aspiratoare
care funcționează cu baterii reîncărcabile,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
cu mâner electrice, aspiratoare de praf
electrice pentru covoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
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aspiratoare de uz casnic, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare electrice, aspiratoare
electrice de uz casnic, aspiratoare electrice
de uz industrial, aspiratoare electrice pentru
așternuturi, aspiratoare fara cablu, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare pentru
curățarea umedă, aspiratoare uscate și cu apă,
aspiratoare verticale, mașini și aparate electrice
pentru ceruit, dispozitive automate pentru
curățarea podelelor, unelte pentru faianțari
(mașini), mașini de spălat podeaua, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru spălarea podelelor,
dispozitive de genunchi pentru montat mochetă
(scule de mână), lacuri izolante, bandă adezivă
antialunecare pentru aplicare pe pardoseală,
izolație din polistiren expandat dispusă sub
pardoseală, izolări sub formă de acoperiri
de podele, rășini folosite la formarea unei
pelicule întărite pe podele, mopuri, găleți pentru
mop, capete de mop, perii cu mop, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
perii pentru parchet, perii pentru pardoseală,
cârpe pentru curățat podeaua, dispozitive de
lustruit podele (neelectrice), articole pentru
acoperirea ferestrelor, căptușeli pentru perdele,
drapaj sub formă de draperii confecționate din
materiale textile, draperii, drapaj sub formă
de perdele, draperii (perdele groase), draperii
din plastic gata confecționate, draperii din
materiale textile gata confecționate, draperii
opace, jaluzele plisate, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile utilizate ca acoperiri pentru
ferestre, mochetă (perdele), perdele dantelate,
perdele din materiale plastice, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele din vinil, perdele mici confecționate
din materiale textile, perdele plisate, perdele
și draperii confecționate, perdele și draperii
confecționate din materiale textile, perdele și
draperii de interior și exterior, produse din
materiale textile pentru acoperirea ferestrelor,
șnururi din materiale textile pentru draperii,
mochetă (țesături) material antialunecare pentru
utilizare sub acoperirile de pardoseală, acoperiri
antiderapante de pardoseală pentru utilizare
la scări, acoperiri din plastic pentru pereți,
acoperiri din hârtie pentru pereți, acoperiri
din plută pentru pereți, acoperiri pentru pereți
din materiale textile, articole decorative pentru
perete (netextile), acoperiri pentru pereți, cu
excepția celor din materiale textile, articole

pentru acoperirea pereților, articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual, borduri
pentru tapet, covoare de lână lucrate manual,
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
căptușeli de rășină din vinil pentru pereți,
căptușeli matlasate pentru pereții existenți, dale
de plută, dale din linoleum pentru fixare pe
pereții existenți, tapet, elemente decorative de
perete, nu din materiale textile, tapet cu efect
vizual 3d, tapet de plută, tapet de rășină din
vinil, tapet din material textil, tapet izolator
pentru pereți, tapet, nu din material textil, tapet
sub formă de căptușeli de perete adezive
și decorative, de mărimea camerei, tapete
cu strat de material textil, tapete de plastic,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapiserii
murale, cu excepția celor din materiale textile,
dale de mochetă, dale de mochetă cauciucată,
dale de baie (mochetă), dale de mochetă pentru
pardoseli, dale de pardoseală din mochetă,
întărituri pentru dale de mochetă, dale de
mochetă din material plastic, dale de mochetă
din material textil, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, căptușeli capitonate pentru
pardoselile existente, căptușeli de rășină din
vinil pentru acoperirea pardoselilor existente,
acoperiri cu proprietăți izolante pentru pardoseli,
covoare de cauciuc, covoare și mochete (textile),
covorașe antiderapante pentru cadă, covorașe
antiderapante pentru duș, preșuri din cauciuc,
preșuri din material textil, pentru uz casnic,
preșuri absorbante de unică folosință pentru
podea, covorașe de tip puzzle (produse pentru
acoperirea podelelor) acoperiri cementoase de
restaurare, acoperiri cementoase de protecție,
acoperiri nemetalice (construcții), acoperiri
texturate nemetalice pentru pereți, acoperiri
țesute nemetalice destinate folosirii ca materiale
geotextile, adeziv pentru metale, amestec de
mortar, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn
artificial, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, amortizoare de zgomot
fabricate din lemn, ardezie, arcade din materiale
nemetalice, ardezii, armături nemetalice pentru
construcții, articole din ceramică pentru
construcții, pavele din asfalt, asfalt (pentru
scopuri de construcție), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, baghete decorative nemetalice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, căptușeală pentru
pardoseală fabricată din plută, căptușeli pentru
pardoseală, căptușeli nemetalice pentru scări,
componente de construcții din imitație de lemn,
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componente de construcție din lemn, dale, dale
de lemn, dale de pardoseală din teracotă, dale
din ceramică, dale din lemn pentru podele, dale
din marmură, dale nemetalice, dale nemetalice
pentru bucătărie, dale nemetalice pentru
construcții, dale nemetalice pentru pardoseală,
dibluri de fixare nemetalice folosite la construcții,
dispozitive de acoperire nemetalice pentru
rosturi de dilatație, foi de acoperire din lemn,
foi de acoperire (nemetalice), gresie pentru
construcții, gresie pentru baie nemetalică,
învelitori din vinil pentru pardoseli, lemn laminat,
lemn pentru construcții, lucrări refractare din
ceramică, marmură de construcție, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de constructii, din lemn, parchet, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, parchet stratificat, parchete de lemn,
pardoseală laminată, nu din metal, pardoseală
pentru atletism, nu din metal, pardoseli de
parchet și plăci de parchet, pardoseli din
plută, pardoseli nemetalice, pardoseli sportive
din lemn, pardoseli temporare, nu din metal,
pardosire cu bambus, pavaje din lemn, pavaje
și placări ceramice, lucrări în piatră, piatră
concasată, piatră de construcții, piatră de
pavare, pietre de pavaj din beton, plăci ceramice
pentru pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci artistice de mozaic
realizate din marmură, plăci aglomerate pentru
utilizare în construcții, plăci ceramice, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli, plăci
de lemn, plăci de mozaic, plăci de mozaic
pentru podele, plăci de parchet laminat, plăci de
pavaj, plăci de plastic pentru podele, plăci din
cauciuc pentru podele, plăci din lemn de esență
moale pentru podele, plăci din lemn de esență
tare pentru podele, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn,
plinte din cauciuc, podele din beton, podele
din cauciuc, podele din lemn artificial, podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, produse pentru pavare (nemetalice),
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, plinte nemetalice, cornișe
nemetalice pentru construcții, ornamente de
cornișe nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, profile nemetalice de
construcție, profile (profiluri) din lemn, profile
structurale nemetalice pentru construcții, profile
nemetalice pentru construirea de clădiri, frize de
parchet, pardoseli din parchet fabricate din plută,
scânduri din lemn pentru pardoseală, galerii
circulare acoperite construite în totalitate din
sticlă, galerii circulare acoperite cu sticlă și cu

cadre nemetalice, mozaicuri pentru construcții,
plăci de mozaic pentru pereți, mozaicuri din
sticlă destinate utilizării în construcția de
clădiri, marmură, plăci de marmură, granit,
plăci din ardezie, plăci de ardezie, gresie,
piatră, piatră artificială, piatră naturală, piatră
naturală prelucrată, plăci din piatră naturală,
plăci ceramice pentru podea, plăcuțe ceramice
pentru podele, plăci de lemn pentru podele,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare.
37. Servicii de aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, servicii de așezare pardoseli, servicii de
furnizare de informații privind servicii de lustruire
a podelelor, servicii de șlefuirea podelelor,
servicii de reparații de podele laminate, servicii
de întreținere de podele laminate, servicii de
montare de podele laminate, servicii de instalare
de podele din lemn, servicii de întreținere
de podele din lemn, servicii de reparații de
podele din lemn, servicii de întreținere de
podele din lemn artificial, servicii de reparații
de podele din lemn artificial, servicii de
montare de podele din lemn artificial, pregătirea
podelelor pentru placare și căptușire, furnizare
de informații privind închirierea de mașini pentru
curățarea podelelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
motorizate de curățat podele.

───────

(210) M 2021 00529
(151) 28/01/2021
(732) SC COMINCO OLTENIA SA,

STR. CALEA LUI TRAIAN NR.
172, BL. 31A, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240273,
VALCEA, ROMANIA

(540)

CMO Să construim împreună!

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
661C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 00602
(151) 28/01/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL,

STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)
CROPLAND EQM

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 00603
(151) 28/01/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL,

STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HUMINOPLUS

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 00604
(151) 28/01/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL,

STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HUMINOLAND

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
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alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 00605
(151) 28/01/2021
(732) SC ROMPATENT BUSINESS

PROTECTION SRL, CALEA
MOȘILOR NR. 59, MANSARDĂ,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)
ANUARUL MARCILOR

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărți, cărți broșate,
semne dșfcărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picture, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartel din hârtie sau carton, nemagnetice,
cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planșete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperți (papetărie)/

învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planșete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete
din din papier mâche (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, hărți geografice, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), șervețele din hârtie, etichete din
hârtie sau carton, lucrări de artă litografică,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicații
periodice), manuale/ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, rechizite de birou,
cu excepția mobile, numere (caractere), carnete
de notițe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broșuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură și caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicații
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poștale,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, ștampile de sigilare, sigilii cu
pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru (papetărie), șabloane (papetărie), matrițe,
abțibilduri (papetărie), caractere (numere și
litere)/litere (caractere), tăblițe de scris, hârtie
de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
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afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la cu
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea

de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
transfer de know-how (instruire), informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronica, informații despre divertisment,
servicii de reporteri de știri, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, scrierea de texte, altele decât
textele publicitare.

───────

(210) M 2021 00606
(151) 28/01/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., ., VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)
CINI MINIS CHURROS

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

30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale și preparate din cereale.

───────
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(210) M 2021 00607
(151) 28/01/2021
(732) PARFUM&NATURAL PRODUCTS

SRL, STRADA MAIOR ION
CORAVU NR. 45, BL, H2, SC.
A, ET, 1, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

D&P perfumum

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 26.01.03

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,

───────

(210) M 2021 00608
(151) 28/01/2021
(732) INTERSTAR CHIM SA,

BULEVARDUL BASARABIA NR.
256, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Curățenia se întoarce acasă

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenti, preparate de
curăţare, lustruire și degresare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare si de promovare, publicare
de materiale si texte publicitare.

───────

(210) M 2021 00609
(151) 28/01/2021
(732) COSMIN-DANIEL DAVID, CAR.

STADION, BL. 7, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Raven group

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, violet, violet
închis

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

11. Abajururi, suporturi de abajururi, abajururi
de sticlă pentru lămpi, abajururi opace pentru
lămpi, abajururi pentru surse de lumină, abajururi
pentru lămpi de masă, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
aparate de iluminat cu ecran plat, aparate de
iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
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iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu led,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,

instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu led, lămpi cu arc, lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de siguranță cu leduri,
lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, leduri ambientale, lumânări cu led-
uri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare led, lumini led
pentru iluminatul public, lumini led subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini led,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
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casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare
de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor cu
aer cald (de uz industrial), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de încălzire
a aerului, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire centrală, aparate de
încălzire cu aer cald, aparate de încălzire cu
halogen, aparate de încălzire de uz casnic,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzit,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate electrice pentru
răcirea încăperilor (de uz casnic), aparate
pentru circularea aerului, aparate pentru suflarea
aerului rece, ventilatoare de aer condiționat,
dispozitive de inducție a aerului (aer condiționat),
aparate mobile de aer condiționat, aparate de
aer condiționat portabile, instalații centralizate
de aer condiționat, aparate de aer condiționat
pentru ferestre, unități de aer condiționat pentru
locuințe, filtre pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare pentru instalații de aer condiționat,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
filtre de aer pentru unitățile aparatelor de aer
condiționat, instalații de aer condiționat pentru
mașini, instalații de aer condiționat de uz
comercial, aparate de aer condiționat de uz
comercial, instalații de aer condiționat de uz
agricol, instalații de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat de tip central,
aparate de aer condiționat folosite în transport,
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), aparate de aer condiționat
montate pe ferestre, instalații de aer condiționat
de uz casnic, aparate de aer condiționat de
uz industrial, instalații de aer condiționat de
uz industrial, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații centralizate de aer
condiționat, de uz casnic, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
cu motor prin inducție (de uz industrial),
colectoare termice solare (încălzire).

24. Așternuturi cu volane, articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, cearșafuri, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri de
pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care nu
sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi
de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)
confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe
de plapumă, huse de saltea ajustabile, huse
pentru pilote și plăpumi, huse pentru saltele,
huse pentru saltea, lenjerie de pat de unică
folosință din hârtie, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat din material textil nețesut, lenjerii de pat
și fețe de mese, lenjerii din frotir, învelitori de
pat, pilote (plăpumi din puf de gâscă), pleduri,
plăpumi, plăpumi cu puf de gâscă, plăpumi
de puf, pături absorbante, pături de bumbac,
pături tip pled, saci de dormit (lenjerii), țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), articole
din materiale textile impermeabile la bucată,
prosoape, prosoape turcești, prosoape de față,
prosoape cu glugă, prosoape de mâini, prosoape
din frotir, prosoape pentru față, prosoape
de plajă, prosoape de bucătărie, prosoape
pentru copii, prosoape de baie, prosoape din
materiale textile, prosoape pentru șters sticlă,
prosoape (textile) pentru plajă, prosoape de
uscat vesela, prosoape de șters paharele,
prosoape mari de baie, prosoape de baie mari,
prosoape confecționate din materiale textile,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
din bumbac japonez (tenugui), prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape pentru față din
materiale textile, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, prosoape de baie sub formă de mănuși,
prosoape de mâini confecționate din materiale
textile, prosoape din materiale textile vândute
la pachet, prosoape din materiale textile pentru
exerciții fizice.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
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termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile (articole
de îmbrăcăminte), chiloți, cămăși rezistente
la vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi trei-sferturi,
colanți cu bretele, colanți pentru atletism,
combinezoane (articole de îmbrăcăminte),
confecții (articole de îmbrăcăminte), compleuri
de dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de

lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), haine din lână, haine pentru copii,
haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri (articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantalonași pentru bebeluși, pantalonași tiviți
cu volănașe, pantaloni bufanți până la
genunchi, pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți pentru box,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni sport,
papioane, pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pelerine damă, pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe
gât, pulovere cu guler rotund, pulovere cu
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guler înalt, pulovere cu gât în formă de
v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere fără
mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
peste genunchi, șosete și ciorapi, sutiene
fără bretele, sutiene și brasiere, taioare,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși
fără mâneci), topuri cu spatele gol, trenciuri,
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje (articole
de îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,

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

în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
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costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru

gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu încHIDere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
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pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă,
papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi, teniși, șosete
joase pentru încălțăminte, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole din piele
care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport abajururi, suporturi
de abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
electrice de iluminat, accesorii de sisteme
de iluminare cu fibră optică, accesorii pentru
aplice de perete (altele decât comutatoare),
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu LEDuri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu LED,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru

iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri HID (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
HID (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
Crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu LED, lămpi cu arc, lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2021

accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi
de plafon suspendate, lămpi de siguranță cu
LEDuri, lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu LEDuri, lanterne
cu lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, LEDuri ambientale, lumânări cu LED-
uri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare LED, lumini LED
pentru iluminatul public, lumini LED subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini LED,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare
de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer

condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu
senzori de temperatură (valve termostatice)
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
aparate de aer condiționat electrice, aparate
de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aer condiționat pentru
încăperi, aparate de încălzire a aerului, aparate
de încălzire ambientală, aparate de încălzire
centrală, aparate de încălzire cu aer cald,
aparate de încălzire cu halogen, aparate de
încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice pentru răcirea încăperilor (de
uz casnic), aparate pentru circularea aerului,
aparate pentru suflarea aerului rece, ventilatoare
de aer condiționat, dispozitive de inducție a
aerului (aer condiționat), aparate mobile de aer
condiționat, aparate de aer condiționat portabile,
instalații centralizate de aer condiționat, aparate
de aer condiționat pentru ferestre, unități de
aer condiționat pentru locuințe, filtre pentru
aparate de aer condiționat, ventilatoare pentru
instalații de aer condiționat, ventilatoare pentru
aparate de aer condiționat, filtre de aer pentru
unitățile aparatelor de aer condiționat, instalații
de aer condiționat pentru mașini, instalații de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz comercial, instalații de
aer condiționat de uz agricol, instalații de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de aer
condiționat folosite în transport, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
aparate de aer condiționat montate pe ferestre,
instalații de aer condiționat de uz casnic,
aparate de aer condiționat de uz industrial,
instalații de aer condiționat de uz industrial,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
instalații centralizate de aer condiționat, de uz
casnic, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, aparate de aer
condiționat pentru camere pentru prelucrarea
datelor, aparate de aer condiționat cu motor prin
inducție (de uz industrial), colectoare termice
solare (încălzire), așternuturi cu volane, articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, cearșafuri,
cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri
de pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care
nu sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi
de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)
confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe de
plapumă, huse de saltea ajustabile, huse pentru
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pilote și plăpumi, huse pentru saltele, huse
pentru saltea, lenjerie de pat de unică folosință
din hârtie, lenjerie de pat de unică folosință din
material textil, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, lenjerii de pat din material
textil nețesut, lenjerii de pat și fețe de mese,
lenjerii din frotir, învelitori de pat, pilote (plăpumi
din puf de gâscă), pLEDuri, plăpumi, plăpumi cu
puf de gâscă, plăpumi de puf, pături absorbante,
pături de bumbac, pături tip pLED, saci de
dormit (lenjerii), țesături matlasate (huse pentru
perne și saltele), articole din materiale textile
impermeabile la bucată, prosoape, prosoape
turcești, prosoape de față, prosoape cu glugă,
prosoape de mâini, prosoape din frotir, prosoape
pentru față, prosoape de plajă, prosoape de
bucătărie, prosoape pentru copii, prosoape de
baie, prosoape din materiale textile, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape (textile) pentru
plajă, prosoape de uscat vesela, prosoape
de șters paharele, prosoape mari de baie,
prosoape de baie mari, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
copii mici, prosoape din bumbac japonez
(tenugui), prosoape de bucătărie (materiale
textile), prosoape textile pentru uscarea părului,
prosoape pentru față din materiale textile,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, prosoape de
baie sub formă de mănuși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape din
materiale textile vândute la pachet, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu LEDuri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare de
jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă, covoare
de joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,

decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de Crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie de
jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi de
cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine de
jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării cu unelte
de tâmplărie, seturi de machete de avioane,
seturi de machete de mașini de curse, seturi de
machete de tren, seturi de masă de jucărie, seturi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2021

de păpuși, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, seturi de tipărire
de jucărie, seturi de tren, sfori pentru zmeie,
tablă de șah sau de dame, titireze (jucării),
ținte, trambuline, ursuleți de pluș, vagoane de
jucărie, vehicule de jucărie cu scaune, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule
(jucării), vehicule de jucărie pentru copii, vehicule
de jucărie pentru călărit, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, vehicule în miniatură turnate,
vehicule robot de jucărie care se transformă,
yoyo, zmeie, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, asistență
în gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în materie de personal, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind selectarea de personal, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
furnizare de informații privind recrutarea forței
de muncă, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, furnizare de
informații în materie de angajare, furnizare
de informații în materie de angajare printr-
o rețea informatică globală, furnizare de
informații în materie de recrutare printr-o rețea
informatică globală, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
plasarea forței de muncă, plasare și recrutare
de personal, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, servicii ale agențiilor de
plasare a forței de muncă pentru personalul
paramedical, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă cu privire la servicii de au
pair, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă oferite
pentru bone, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru infirmieri, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru plasarea personalului
medical și de îngrijire, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii

de agenție de personal în sectorul industriei
electronice, servicii de agenții de modele în
scopuri publicitare, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, servicii de agenții
de ocupare a forței de muncă pentru personalul
care ocupă posturi generale administrative,
servicii de agenții de plasare pentru persoane
cu aptitudini în utilizarea calculatoarelor, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță privind
plasarea personalului, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de evidență
a personalului, servicii de plasare a forței de
muncă pentru majordomi, servicii de plasare
a forței de muncă pentru asistenți personali,
servicii de plasare a forței de muncă pentru
menajere, servicii de plasare a personalului
de conducere, servicii de plasare de bone,
servicii de plasare pentru stagii de formare
profesională, servicii de plasare temporară a
forței de muncă, recrutare (casting) de actori,
recrutare de personal, recrutare de operatori
politici, recrutare de personal de conducere de
nivel superior, recrutare de personal de zbor,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal la sol pentru aeroporturi, recrutare
de personal pe perioadă determinată, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru linii
aeriene, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal tehnic temporar, recrutare
de voluntari politici, recrutare și plasare a
forței de muncă, asistență la întocmirea
statelor de plată, întocmirea statelor de
plată (pentru terți), întocmirea computerizată a
statelor de plată,servicii de agenții de import-
export, servicii de consiliere și consultanță
referitoare la agenții de import-export, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul organizării afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, asistență și consultanță privind
organizarea comercială, asistență și consultanță
în materie de administrare și organizare a
afacerilor, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere în afaceri privind
francizarea, consiliere privind organizarea și
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administrarea afacerilor, consultanță cu privire
la evaluări ale afacerilor, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
domeniul afacerilor privind finanțarea dezvoltării,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor
de afaceri, consultanță privind prelucrarea
datelor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, administrare a
conturilor de vânzări, administrare, facturare
și regularizare de conturi în numele
terților, administrarea conturilor întreprinderilor,
consiliere contabilă privind întocmirea
declarațiilor fiscale, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la contabilitate, consultanţă cu
privire la contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în domeniul auditului
comercial şi fiscal, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate de
gestiune, contabilitate managerială, contabilitate
informatizată, contabilitate pentru terți,
contabilitate și audit, întocmire de declarații
fiscale, elaborare de declarații fiscale
(conturi), evidență computerizată a registrelor
comerciale, furnizare de informații în materie
de contabilitate, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea

contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), servicii de consiliere referitoare
la declarațiile de venit (contabilitate), servicii de
consultanță fiscală și asistență la întocmirea
declarațiilor fiscale, servicii de consultanță în
contabilitatea comercială, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii de
contabilitate privind conturi de creanțe, servicii
de contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de depunere a declarațiilor
fiscale, întocmire de documente referitoare
la impozitare, întocmire de extrase de cont,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmirea situațiilor financiare, întocmire și
analiză de situații financiare pentru afaceri,
servicii de expertiză contabilă judiciară, servicii
în domeniul afacerilor oferite de experți contabili.

36. Agenții de asigurări, agenții de asigurări
de viață, brokeraj de asigurări, brokeraj de
asigurări de viață, servicii de brokeraj de
asigurări, brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale, brokeraj de asigurări de transport de
bunuri, brokeraj de asigurări pentru vehicule
cu motor, agenții de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, servicii de consiliere de
brokeraj privind asigurările, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, consultanță în domeniul
asigurărilor, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, consultanță și informații
privind asigurările, informații și consultanță în
materie de asigurări, servicii de consultanță
în asigurări referitoare la explozii, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la incendii,
servicii de consultanță și informații despre curtaj
în asigurări, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță și
curtaj în asigurări de viață, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări contra accidentelor, servicii
de consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări
pentru locuințe, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări de călătorie, servicii de informații și
consultanță în domeniul asigurărilor și finanțelor,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
informații în domeniul asigurărilor, furnizare
de informații privind soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, servicii de asigurare privind
fondurile de pensie, management financiar al
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planurilor de pensie pentru angajați, administrare
financiară a planurilor de pensie pentru angajați,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2021 00610
(151) 28/01/2021
(732) STEFI DOR COM SRL, STR.

DOLIEI, NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLASSICO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17

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

19. Panouri din sticlă pentru ferestre, geamuri
(sticlă) pentru construcții, sticlă de geam
(nemetalice) cu proprietăți ignifuge, geamuri
pentru ferestre, unități de geamuri duble
(nemetalice), unități de geamuri (rame
nemetalice), sticlă pentru geamuri (cu excepția
sticlei pentru geamurile de vehicule), obloane
nemetalice de interior pentru geamuri, elemente
de punere a geamurilor realizate din sticlă.
20. Oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier), oglinzi
decorative, oglinzi de perete, oglinzi personale
compacte, rame pentru oglinzi, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi pentru pudriere, oglinzi de
baie, sticlă argintată (oglinzi), matrițe pentru
oglinzi, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi de mână, oglinzi de buzunar,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), oglinzi
care se înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, oglinzi de machiaj pentru poșete,

oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, plăci de
sticlă pentru oglinzi, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, oglinzi pentru machiat, folosite în
voiaje, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
37. Instalare de geamuri, instalare de geamuri
și unități de geamuri, montare geamuri pentru
autovehicule, instalare de geamuri secundare,
montare de geamuri duble, instalare de
folii pentru geamuri, montare de sticlă de
geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de învelișuri protectoare pentru
geamuri, aplicarea de folie de siguranță pe
geamuri, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, servicii de montare de sticlă de
geamuri pentru clădiri, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, înlocuirea ferestrelor, spălarea
ferestrelor, renovarea ferestrelor, întreținere de
ferestre, reparații de ferestre, instalare de
ferestre, instalarea de uși și ferestre.
40. Polizarea sticlei, teșirea sticlei, colorarea
sticlei, călirea sticlei, prelucrarea sticlei prin
suflare (sticlărie), șlefuirea sticlei optice,
restaurarea suprafețelor din sticlă, gravarea
chimică a sticlei, tăiere de panouri de sticlă,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor.

───────

(210) M 2021 00612
(151) 28/01/2021
(732) EDUARD MARIAN OLTEANU, BD.

VASILE MILEA NR. 5, BL.B2, SC.B,
AP.4, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100045, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

AMPHORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Restaurante și cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00613
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CERTION Property Developers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(Pantone 872C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al

fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, sponsorizare
financiară, consultanţă în asigurări, oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00614
(151) 28/01/2021
(732) SILVA GROUP LOGISTICS

DIVISION SRL, BLVD. VOLUNTARI
NR. 78, TARLA 9, PARCELE
214-215, JUDTEUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SILVA GROUP ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.10

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

clase:
1. Amestecuri de pamant pentru hoticultura,
agenti nutritivi pentru flori, produse
pentru conservarea florilor, substante pentru
conservarea florilor culese, produse chimice
pentru pastrarea prospetimii florilor taiate,
conservanti pentru plante, ingraseminte pentru
plante, fertilizatori pentru plante, substraturi
pentru plante, sol pentru plante, substrat nutritiv
pentru plante, agenti nutritivi pentru plante,
substante pentru cresterea plantelor, preparate
pentru hranirea plantelor, medii de crestere
pentru pante, ingrasaminte pentru pantele de
interior, substante pentru stimularea cresterii
plantelor, substante pentru reglarea cresterii
plantelor, produse pentru stimularea cresterii
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor,
preparate pentru cresterea plantelor, solutii
nutritive care contin oligoelemente pentru pante,
substante pentru controlul cresterii plantelor de
apa, agenti naturali si sintetici, pentru cresterea
pantelor, preparate pentru protejarea plantelor
contra agentilor patogeni, biostimulente, si
anume stimulente pentru cresterea plantelor,
preparate fertilizate din lana minerala pentru
cresterea plantelor, stimulatori de crestere a
plantelor ce contin microorganisme, produse
chimice pentru protectia plantelor (altele
decat fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor,erbicidele,insecticidele,paraziticidele).

31. Animale vii, bulbi(plante), butași de
plante, rasaduri de plante, plante-bulbi
pentru hoticultură, tubercuri pentru propagarea
plantelor, plante-bulbi de uz agricol, bulbi pentru
agricultură, bulbi pentru hoticultură, bulbi de
flori, bulbi pentru plantat, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, plante
și flori naturale, decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(uscate), flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
flori conservate, semințe de flori, aranjamente
de flori proaspete, buchete din flori naturale,
coroane de flori naturale, funerare, corsaje
din flori proaspete, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, plante leguminoase, plante naturale,
plante agatatoare, trandafiri(plante), plante
proaspete, plante de ornament, plante naturale
vii, plante cu frunze, plante în ghiveci, plante
fructifere vii, plante leguminoase proaspete,
plante de pepinieră, plante proaspete în
ghiveci, plante de aloe vera, plante pentru
iazuri (plante vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante vii pentru acvarii, plante
naturale cu microorganizme simbolice, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante și flori naturale.
39. Livrare de flori, transport de plante.

───────

(210) M 2021 00615
(151) 28/01/2021
(732) DMT SMART INVEST SRL,

DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Neira

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor) permițând clienților să vadă și să cumpere
aceste bunuri, servicii care vor fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul mijloacelor electronice, de
exemplu prin intermediul magazinelor on-line
sau al site-urilor web.

───────

(210) M 2021 00616
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GALILEO SUMMER
RESORT & RESIDENCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri

publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00617
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PLAI DE CODRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de

comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────

(210) M 2021 00618
(151) 28/01/2021
(732) ADAMA MANUFACTURING

POLAND S.A, SIENKIEWICZA 4,
BRZEG DOLNY, 56-120, POLONIA

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

(540)
PIMIENTO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Pesticide, insecticide, fungicide și erbicide.
───────

(210) M 2021 00619
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PLAI DE SOARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de

informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00620
(151) 28/01/2021
(732) SILVA GROUP LOGISTICS

DIVISION, BLVD. VOLUNTARI NR.
78, TARLA 9, PARCELE 214-215,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Magazinul De Brazi.ro bucuria
Craciunului in casa ta!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.10

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

clase:
1. Amestecuri de pământ pentru hoticultură,
agenți nutritivi pentru flori, produse
pentru conservarea florilor, substanțe pentru
conservarea florilor culese, produse chimice
pentru păstrarea prospețimii florilor tăiate,
conservanți pentru plante, îngrășeminte pentru
plante, fertilizatori pentru plante, substraturi
pentru plante, sol pentru plante, substrat nutritiv
pentru plante, agenți nutritivi pentru plante,
substanțe pentru creșterea plantelor, preparate
pentru hrănirea plantelor, medii de creștere
pentru pante, îngrășăminte pentru pantele de
interior, substanțe pentru stimularea creșterii
plantelor, substanțe pentru reglarea creșterii
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor,
preparate pentru creșterea plantelor, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru pante,
substanțe pentru controlul creșterii plantelor de
apă, agenți naturali și sintetici pentru creșterea
pantelor, preparate pentru protejarea plantelor
contra agenților patogeni, biostimulente, si
anume stimulente pentru cresterea plantelor,
preparate fertilizate din lana minerala pentru
cresterea plantelor, stimulatori de crestere a
plantelor ce contin microorganisme, produse
chimice pentru protectia plantelor (altele
decat fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor,erbicidele,insecticidele,paraziticidele).
31. Animale vii, bulbi(plante), butași de
plante, răsaduri de plante, plante-bulbi
pentru hoticultură, tubercuri pentru propagarea
plantelor, plante-bulbi de uz agricol, bulbi pentru
agricultură, bulbi pentru hoticultură, bulbi de

flori, bulbi pentru plantat, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, plante
și flori naturale, decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(uscate), flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
flori conservate, semințe de flori, aranjamente
de flori proaspete, buchete din flori naturale,
coroane de flori naturale, funerare, corsaje
din flori proaspete, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, plante, plante leguminoase, plante
naturale, plante agățătoare, trandafiri (plante),
plante proaspete, plante de ornament, plante
naturale vii, plante cu frunze, plante în
ghiveci, plante fructifere vii, plante leguminoase
proaspete, plante de pepinieră, plante proaspete
in ghiveci, plante de aloe vera, plante pentru
iazuri (plante vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante vii pentru acvarii, plante
naturale cu microorganizme simbolice, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante și flori naturale.
39. Livrare de flori, transport de plante.

───────

(210) M 2021 00621
(151) 28/01/2021
(732) ELECTROGLOBAL SA, STR.

TAIETURA TURCULUI 46/16N,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400225, CLUJ, ROMANIA

(540)

Electroglobal
certified for the future

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
186C), albastru (Pantone 281C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
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neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 00622
(151) 28/01/2021
(732) S.C MERCH SERVICES SRL, STR.

GIORDANO BRUNO NR 1-3, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400243,
CLUJ, ROMANIA

(540)

UVED

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (R72 G61
B139, R0 G206 B209), verde (R50
G205 B50)

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

11. Echipament pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, lămpi cu ultraviolete
nonmedicale.
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de agenţii de import.
39. Servicii de distribuţie (transport).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2021

(210) M 2021 00623
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIVAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de

comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00625
(151) 28/01/2021
(732) CERTION ASSET ADVISERS

S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VOGH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de

comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00626
(151) 28/01/2021
(732) RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.-

D., STR. CAMPULUI, NR. 47Y,
LOTUL 22, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HAIART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp, bijuterii
sub formă de mărgele, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase.
25. Îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, pardesie din piele, geci
din piele, veste de piele, centuri de piele,
pantaloni din piele, rochii din piele, costume
din piele, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, îmbrăcăminte, hanorace, hanorace
sport, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
pantaloni, șosete, tricoturi (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),

jachete (îmbrăcăminte), rochii pentru femei,
fuste, fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
țesută, combinezoare (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
confecții (articole de îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2021 00627
(151) 28/01/2021
(732) SC CHARMING BURGER SRL,

STRADA PLOIESTI NR.39-45, ET.1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400157, CLUJ, ROMANIA

(540)

Vagabundos
ILLEGALLY TASTY

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#FF0000), negru (HEX #FFFFFF,
#000000), alb

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

29. Ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, uleiuri și grăsimi, albumină pentru uz
culinar, albuș de ouă, gălbenuș de ou, omletă
rulată, ouă, ouă centenare, ouă congelate, ouă
cu aromă de ceai, ouă de găină, ouă de prepeliță,
ouă de prepeliță la conservă, ouă de rață, ouă
lichide, ouă marinate, înlocuitori de ouă, ouă
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preparate, ouă scoțiene, ouă sărate, praf de
albuș, prafuri de ouă, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, bisque (supă cremă), brioșe
cu ouă (aperitiv), bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi umpluți,
chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele din
pește, chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), feluri de mâncare
preparate din carne, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, frigărui shish kebab, frittata
(omletă italiană), galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din pastă de soia și tofu (doenjang-
jjigae), mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din pește, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de
soia consistentă și tofu (cheonggukjang-jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,

mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite care conțin în totalitate
sau aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
melci preparați (escargot), mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din
vânat, mâncăruri preparate care constau în
principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
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 constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
pește gătit și congelat, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, pârjoale din carne, ragut (tocăniță
cu carne), salate aperitiv, salate cu carne de
pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
sarmale în foi de viță, sashimi, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gata-
preparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă semipreparată, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen).
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pané,
aperitive (tartine), baghete umplute, banane
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, bibimbap (orez amestecat cu legume
și carne de vită), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, biscuiți
sărați din orez, biscuiți umpluți cu brânză, blat
de pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
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de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), floricele de porumb, floricele de
porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb preparate, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, găluște de creveți, găluște
de orez (aluat umplut), găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări rapide preparate cu grâu,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din porumb, hot dog (sandvișuri), jeleu de
hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști din aluat
umplute), lasagna, lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, orez preparat învelit în alge marine,
paella, paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați
(produse de patiserie), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, popcorn
aromat, porumb fript, porumb procesat pentru
floricele, porumb prăjit, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de orez, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de orez
tradițională coreană (injeolmi), quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, ravioli (preparate), rizoto, sandviș din
brânză topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită

tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, snack-uri
preparate din făină de cartofi, snacksuri din grâu
extrudat, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, spirale din porumb, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, vafe congelate,
won ton, wonton, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale procesate, amidon şi
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluat din biscuiți
graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite în
ciocolată, biscuiți sărați condimentați, boabe de
cafea învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce din
pastă de fasole roșie (yohkan), budincă de
griș, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
budinci, budinci yorkshire, budinci de orez,
budinci gata preparate, budincă de orez, budincă
de orez conținând stafide și nucșoară, budincă
pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
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de ciocolată, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă,
dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri și
biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan, fondue
din ciocolată, fructe de pădure învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie
de unt de arahide, fulgi din cremă de unt
și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit într-
o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de migdale, migdale
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), înlocuitor de cremă, înlocuitor de
marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de
ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), produse

de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de mentă, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește cu
diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse de
cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene, vafe
cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de
zahăr, vla (cremă englezească custard), plăcintă
cu carne.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nonalcoolice, băuturi
nealcoolice.
33. Cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice.

───────
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(210) M 2021 00628
(151) 28/01/2021
(732) SC ARTPRINT SA, STR. SULINA

NR. 26, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PUBLI MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 03.02.01

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii. prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 00630
(151) 28/01/2021
(732) LITTLE CHLOE SRL, ȘOSEAUA

GIURGIULUI, NR. 96-102, BL. H2,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LITTLE CHLOE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 26.01.01; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, turcoaz, roz,
galben

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
rechizite școlare, penare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet.
18. Ghiozdane școlare, ghiozdane.
21. Cutii pentru sandvișuri, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
25. Uniforme, uniforme școlare, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului.
28. Jucării, păpuși.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a articolelor de
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papetărie și accesoriilor educative, rechizitelor
școlare, penarelor, cutiilor din carton pentru
mâncare la pachet, ghiozdanelor școlare,
ghiozdanelor, cutiilor pentru sandvișuri, veselei,
articolelor de bucătărie și recipientelor,
uniformelor, uniformelor școlare, articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
articolelor pentru acoperirea capului jucăriilor,
păpușilor (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 00631
(151) 28/01/2021
(732) ADAR GOLAD,

SCHERENENKWEG 16, HATTEM,
8051 KH, TARILE DE JOS

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Porcuşorul Ghiţă

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

28. Jocuri, jocuri de acţiune, jucării şi obiecte de
divertisment.

───────

(210) M 2021 00632
(151) 28/01/2021
(732) SC CRIANDO BUSINESS LINE

SRL, STRADA PICTOR DAN
MIHAIL NR 4 BLOC 62 SCARA
1 ETAJ 1 APT 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051919, ROMANIA

(540)

criando

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Acuarele/culori acrilice (picturi), cutii din
hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
cataloage, benzi desenate, blocuri de desen,
seturi pentru desen, pânze de legătorie, etichete
din hârtie sau carton, tăvi de pictură, pensule
pentru pictură, pensule pentru pictori, şevalete
pentru pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
palete pentru pictori , hârtii pentru pictură şi
caligrafie, postere, materiale tipărite.
35. Servicii de comerț online și offline cu ridicata
a seturilor de pictură pe numere, gestionarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţie de
import-export, facturare, servicii de fotocopiere.

───────
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(210) M 2021 00633
(151) 28/01/2021
(732) SERGIU-VLAD FISCUTEAN, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 19, JUDEŢ MUREŞ, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Posete la moda, piele și imitații de
piele, piei de animale, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale, genți, genți de
umăr, genți de mână, piei de animale, umbrele
şi parasolare, bastoane, bagaje, pungi, portofele,
piele pentru pantofi.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
materiale textile, produse textile și înlocuitori ai
acestora, produse de filtrare din material textil.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pălării
de modă, curele (accesorii vestimentare).,
papuci confecționați din piele, papuci
din piele, saboți (încălțăminte), balerini
(încălțăminte), încălțăminte impermeabilă,
cauciucuri (încălțăminte), tălpi de încălțăminte,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte pentru
drumeții, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru călărit, încălțăminte de lucru, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru munte, încălțăminte
pentru alergare, branțuri pentru încălțăminte,
blacheuri pentru încălțăminte, încălțăminte
de sport, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă,

încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte de ploaie, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte pentru pescuit,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte de plajă, căpute de
încălțăminte, tocuri pentru încălțăminte, articole
de încălțăminte, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de fotbal, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru timpul liber, balerini
(încălțăminte de damă), șosete joase
pentru încălțăminte, încălțăminte, nu pentru
sport, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu platformă, încălțăminte de plajă
și sandale, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte pentru plajă,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism),
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
tălpi de cauciuc pentru încălțămintea japoneză
jikatabi, crampoane pentru atașare pe
încălțămintea sport, articole japoneze de
încălțăminte între degete pentru lucru (jikatabi),
rame pentru fixarea tălpii de față (pentru
încălțăminte), huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie de
orez (waraji).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă., servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00634
(151) 28/01/2021
(732) VERONICA-MARIA SIGHETI, STR.

ARCULUI NR. 24, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
IUBINE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, tipărituri, articole de papetărie și de
birou.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, declarații sau anunțuri
cu scop comercial prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii, servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii al căror scop
esențial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor.

───────

(210) M 2021 00635
(151) 28/01/2021
(732) SC PRESA LIBERA ONLINE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI, NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Ziarul Olteniei

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

41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare.

───────

(210) M 2021 00636
(151) 28/01/2021
(732) DOI SERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

House Of Cheese & wine

(531) Clasificare Viena:
08.03.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 19.08.02; 26.01.01; 26.11.02;
26.11.06; 26.03.23; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu produse alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu băuturi.
41. Servicii de educaţie şi instruire, servicii
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, degustare vinuri (servicii de formare
în), degustare de vinuri (servicii de divertisment),
degustare de produse alimentare (servicii de
divertisment).
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
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catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de wine bar, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 00638
(151) 28/01/2021
(732) BEHR SRL, STR. JIULUI NR. 3/A,

JUD. BIHOR, ORADEA, 410109,
BIHOR, ROMANIA

(540)

RADIATOR EXPRES

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 13.03.05; 26.11.09;
24.15.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#e69850), alb (HEX #ffffff), roşu (HEX
#d73c1e), albastru (HEX #3c78f0), gri
închis (HEX #4b4b4b)

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

7. Radiatoare pentru vehicule.
───────

(210) M 2021 00639
(151) 28/01/2021
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A.,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGRONOM STRUNGA, O
CAMERA, JUD. IAŞI, COM.
STRUNGA, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

NORI DE VARĂ

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
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(210) M 2021 00640
(151) 28/01/2021
(732) SCA DELEANU VASILE AVOCATI,

MARESAL JOSEF PILSUDSKI
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AD Deleanu Attorneys at Law

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.11; 26.04.02; 26.04.05

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

clase:
42. Creare şi menţinere de site-uri web.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 00641
(151) 28/01/2021
(732) PENSIUNEA MIMI, SAT SADU,

STR. FAUSORII, NR. 4, JUD.
SIBIU, COMUNA SADU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

La mimi

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 01.15.15

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

clase:
29. Carne şi produse din carne, carne
proaspătă, păsări de curte şi vânat, carne tocată,
carne procesată, produse din carne procesată,
carne preparată, carne afumată, produse din
carne preparată, slănină, cârnaţi, învelișuri
pentru cârnați, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jumări, pastrame, jambon, șuncă
presată, crenvurști, tobă de casă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, pecie crud
afumată, bacon, mușchi, slănină, ceafă, cotlet,
ouă și produse din ouă, produse lactate, lapte,
brânză, brânză de burduf, smântână, produse
lactate tartinabile, brânzeturi ca de exemplu:
telemea oaie, telemea vacă, telemea capră,
telemea bivoliță, urdă, caș, caşcaval, cașcaval
afumat, cașcaval maturat, unt, iaurt, kefir, băuturi
pe bază de iaurt, băuturi pe bază de produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Produse de panificaţie, pâine, făină şi
preparate din cereale, produse de brutărie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi
(prăjiturele), produse de cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri în legătură cu
carne şi produse din carne, carne proaspătă,
păsări de curte şi vânat, carne tocată,
carne procesată, produse din carne procesată,
carne preparată, carne afumată, produse din
carne preparată, slănină, cârnaţi, învelișuri
pentru cârnați, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jumări, pastrame, jambon, șuncă
presată, crenvurști, tobă de casă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, pecie crud
afumată, bacon, mușchi, slănină, ceafă, cotlet,
ouă și produse din ouă, produse lactate, lapte,
brânză, brânză de burduf, smântână, produse
lactate tartinabile, brânzeturi ca de exemplu:
telemea oaie, telemea vacă, telemea capră,
telemea bivoliță, urdă, caș, cascaval, cașcaval
afumat, cașcaval maturat, unt, iaurt, kefir, băuturi
pe bază de iaurt, băuturi pe bază de produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe
și legume conservate, dulcețuri, compoturi,
produse de panificaţie, pâine, făină şi preparate
din cereale, produse de brutărie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi (prăjiturele),
produse de cofetărie (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
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vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de publicitate.

───────

(210) M 2021 00642
(151) 28/01/2021
(732) L'AIR PUR RESIDENCE SRL, STR.

SOLD. DUMITRU MINCA, NR. 22,
PARTER, BIROU, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CEDAR TREE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 05.01.01; 05.01.10;
26.01.03

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────

(210) M 2021 00643
(151) 28/01/2021
(732) PROCOM PASCAL SRL,

PASTRAVENI JUD. OLT,
PASTRAVENI, OLT, ROMANIA

(540)

VERO PROCOM PASCAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

29. Lapte, lapte bătut, caș, cașcaval, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurturi aromate, smântână
(produse lactate), cașcaval afumat, brânză
topită, brânză rasă, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză cu ierburi, brânză cu
condimente, brânză de oaie.

───────

(210) M 2021 00644
(151) 28/01/2021
(732) L'AIR PUR RESIDENCE SRL,

STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FERN GLADE RESIDENCE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
07.01.24; 05.03.13; 29.01.13

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────

(210) M 2021 00645
(151) 28/01/2021
(732) L'AIR PUR RESIDENCE SRL,

STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ELITE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.01.16;
05.01.16

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────

(210) M 2021 00646
(151) 28/01/2021
(732) AUGUSTIN-COSMIN POP, STR.

RAHOVA, NR. 6, SC. B, AP.
34, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
BNA Biblioteca
Nationala Audio

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

9. Înregistrări audio, discuri audio, cărți
audio, receptoare audio, interfețe audio,
benzi audio preînregistrate, servere audio
digitale, sistem de audioconferință, aparate
de dublaj audio, aparate de mixaj audio,
echipamente pentru înregistrări audio, serii
de înregistrări audio muzicale, aparate audio
de înaltă fidelitate, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, modificatoare pentru caracteristicile
dinamice audio, casete audio preînregistrate
cu jocuri, aparate cu interfață audio digitale,
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
magnetice pentru înregistrări audio, benzi
care conțin înregistrări audio, benzi audio
digitale fără conținut, benzi audio digitale
pre-înregistrate, benzi audio pre-înregistrate,
non-muzicale, benzi audio pre-înregistrate
cu muzică, procesoare de semnal pentru
difuzoare audio, dispozitive electronice pentru
transmiterea semnalelor audio, benzi de casete
audio neînregistrate, sisteme de divertisment
audiovizual pentru mașină, aparate audio
care redau fișiere MPEG, piese și accesorii
pentru aparatură audio, aparate digitale de
înregistrare de benzi audio, stații de andocare
pentru playere audio digitale, amortizatoare
de vibrații pentru echipamente electronice
audio, înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate, dispozitive de mixare audio cu
amplificatoare integrate, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, aparate
radio portabile pentru difuzare audio digitală,
aparate digitale de redare de benzi audio,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, software pentru controlul funcționării
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dispozitivelor audio și video, sisteme electronice
de distribuire de semnale audio/video, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, comutatoare pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, rutere
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aplicații
de calculator descărcabile pentru navigația
audio-video a mașinii, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, hardware de calculator
pentru procesare de semnale audio și video,
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, CD-ROM-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, software pentru controlul și îmbunătățirea
calității sunetului la echipamentele audio,
pupitre de mixaj de material audio original
(master) destinate utilizării în studiouri de
înregistrare, aparate pentru descărcarea de
date, de materiale audio și video de pe
internet, software pentru prelucrarea de imagini,
grafice, conținut audio, conținut video și text,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini
fixe și animate, software de aplicații de
calculator pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, dispozitive de
înregistrare a evenimentelor, cărți electronice,
cărți electronice descărcabile, cărți înregistrate
pe disc, cărți înregistrate pe bandă, cărți de credit
magnetice, cititoare de cărți electronice.
35. Producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, organizare de promoții
prin mijloace audiovizuale, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, realizarea de benzi video, discuri
în format video și înregistrări audiovizuale
cu caracter promoțional, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de

evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, managementul activităților de impresariat
artistic, casting (recrutare) de artiști de spectacol,
castinguri pentru artiști (selecție de personal),
negociere de tranzacții comerciale pentru
artiști scenici, servicii prestate de o agenție
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artiști), servicii publicitare
pentru cărți, abonament la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la
pachete media, abonament la un pachet media
de informații, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, telecomunicații (servicii de
abonamente la servicii de -pentru terți), servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, organizare de abonamente la servicii
de internet, difuzare de anunțuri cu caracter
promoţional, difuzare de anunțuri publicitare,
materiale publicitare (difuzare de -), difuzarea de
materiale publicitare, difuzare de informații de
afaceri, difuzarea de date privind publicitatea,
publicitar (difuzare de materiale -e), difuzare de
materiale publicitare online, servicii de difuzare
de materiale publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de materiale
publicitare prin poștă, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuție
și difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, pregătire
și realizare de planuri și concepte media și
de publicitate, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
crearea materialului publicitar, reactualizarea
materialelor publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, realizare de
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material publicitar, concepere de material
publicitar, producție de material publicitar,
pregătire de publicații publicitare, pregătire de
anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare, realizare de materiale publicitare,
producție de clipuri publicitare, furnizare de
informații publicitare, distribuire de materiale
publicitare, redactare de texte publicitare,
creare de texte publicitare, publicare de texte
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de material publicitar vizual, difuzare
de materiale publicitare, servicii publicitare
și de promovare, prezentare de produse în
scop publicitar, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții în
scopuri publicitare, distribuție de produse în
scopuri publicitare, editare și actualizare de
texte publicitare, organizarea de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, publicare de materiale
și texte publicitare, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, furnizare
de spațiu publicitar în medii electronice,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, campanii de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing pe internet,
planificare de strategii de marketing, marketing
destinat unui anumit scop, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere
privind marketingul, consultanță în materie de
marketing direct, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, servicii de
consultanță în domeniul marketingului pe
internet, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, organizare și coordonare de

evenimente promoționale de marketing pentru
terți, dezvoltarea și implementarea de strategii
de marketing pentru alte persoane, promovarea
comercială, servicii de promovare comercială,
promovare de evenimente speciale, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, furnizare de informații de afaceri în
domeniul mediilor sociale, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
prezentare de produse cu scop comercial sau
publicitar, organizare de prezentări comerciale,
prezentare de bunuri și servicii cu scop comercial
sau publicitar.
38. Servicii audiotext, transmisii audio prin
satelit, servicii de comunicații audio, servicii de
transmisii audiovizuale, servicii de comunicații
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmisie de informații în
domeniul audiovizual, transmitere de date audio
pe internet, transmisie continuă (streaming)
de material audio, video și audiovizual printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
difuzare video, audio și TV, închirieri de aparate
pentru transmisie de semnale audio, transmisie
de date cu ajutorul aparatelor audio-vizuale,
difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere de conținut audio și video prin satelit,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, servicii de difuzare audio și video prestate
pe internet, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere de
conținut audio și video prin linii ISDN, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de conținut
audio și video prin intermediul rețelelor de
calculatoare, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală
de calculatoare, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
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fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmitere și
distribuție de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea globală de calculatoare sau prin
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmitere de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea globală de calculatoare sau
internet, teledifuziune prin abonament, difuzare
audio, difuzare video, difuzare prin satelit,
difuzare de date, exploatarea infrastructurilor de
difuzare, difuzare de programe radio, servicii
de difuzare date, difuzare de programe prin
internet, servicii de difuzare prin cablu, difuzare
de programe prin satelit, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de programe prin
radio, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, servicii de
difuzare prin satelit, transmisie și difuzare de
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare
de informații financiare prin radio, servicii de
difuzare pe pagini web, servicii de difuzare și
comunicații interactive, servicii de difuzare prin
satelit privind divertismentul, difuzare radiofonică
de informații și alte programe, servicii de
difuzare prin cablu și satelit, închiriere de
echipamente de difuzare pentru transmisii
exterioare, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, difuzare de programe de
radio și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, furnizarea accesului multiplu
la rețelele globale de informații computerizate
pentru transferul și difuzarea unei game largi
de informații, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (VPN), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme pe

internet, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere pe internet de conținut creat de
utilizatori, comunicații printr-o rețea de calculator
globală sau internet, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de interne.
41. Prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment audio, servicii de înregistrări audio,
închiriere de discuri audio, închiriere de cărți
audio, publicare de cărți audio, editare de
înregistrări audio, producere de programe
audio, producție de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, închiriere de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, închiriere de aparate audiovizuale,
producție de înregistrări master audio, servicii de
producție de benzi audio, servicii de înregistrare
audio și video, producție de materiale de
divertisment audio, furnizare de studiouri audio
sau video, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, producție
de master-uri audio, producție audio și video
și fotografie, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, servicii de editare audio și
video, servicii de înregistrare și producție audio,
producție de înregistrări educative audio și
video, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de materiale video și audio, servicii
de închirieri de echipamente audio și video,
închiriere de aparate pentru înregistrarea de
semnale audio, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, producție de
divertisment sub formă de înregistrări audio,
închiriere de benzi audio pentru învățarea
limbilor străine, închiriere de aparate pentru
înregistrare audio și video, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea de
discuri audio, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, închiriere de discuri
sau de benzi audio magnetice înregistrate,
pentru exersarea limbilor, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment pentru potrivirea
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utilizatorilor cu înregistrări audio și video,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, operarea de
echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente pentru divertisment,
producție de evenimente sportive pentru
filme, producție de evenimente sportive pentru
radio, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, 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, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare de
evenimente sportive în cadrul comunităților,
servicii de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de gale, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, regie artistică pentru artiști
scenici, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizare de competiții artistice,
management artistic de teatru, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, servicii
de bibliotecă, servicii de biblioteci itinerante,

servicii de bibliotecă electronică, servicii prestate
de biblioteci, servicii de biblioteci muzicale,
servicii informatizate pentru biblioteci, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
cercetare în biblioteci, servicii de documentare în
biblioteci, servicii academice online în biblioteci,
biblioteci cu împrumut de materiale video, servicii
de documentare online în biblioteci, servicii
de cercetare online în biblioteci, servicii de
consultanță în materie de biblioteci, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut, servicii
de bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă cu privire la documente
stocate și recuperate prin mijloace electronice,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conține informații
extrase din ziare, împrumut de cărți, publicare
de cărți, închiriere de cărți, închirieri de cărți,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
educative, publicare de cărți și reviste, publicare
multimedia de cărți, publicare și editare de
cărți, editare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, publicare de cărți și recenzii,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, producere de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, difuzare
de materiale educative, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
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tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale.
42. Stocare electronică de fișiere audio,
proiectare de lucrări creative audiovizuale,
stocare electronică de fișiere audio digitale,
proiectare de hardware pentru operatori audio și
video, proiectare de software pentru operatorii
audio și video, dezvoltare de software pentru
operatorii audio și video, platformă ca serviciu
(PaaS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, găzduire de software
destinat utilizării la gestionarea bibliotecilor,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, creare și întreținere de software
pentru bloguri, găzduirea de conținut digital pe
internet, programare de software pentru portaluri
de internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
producții audio (servicii juridice), servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de difuzare,
acordarea de licențe pentru drepturile de
autor pentru difuzarea de programe de
televiziune prin cablu, servicii de autorizare,
gestionarea drepturilor de autor, protejarea
drepturilor de autor, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, consultări cu
privire la managementul drepturilor de autor,
servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii de consiliere cu privire
la drepturi de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
acordare de licențe de proprietate intelectuală
în domeniul drepturilor de autor (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru drepturile
de autor pentru difuzarea de programe de
televiziune, servicii de consultanță profesională
cu privire la acordarea licențelor de drepturi
de autor, gestionarea de drepturi de proprietate
industrială și de autor pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii de agenții de acordare de licențe
pentru drepturi de autor, acordarea de
licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, servicii juridice referitoare

la exploatarea de drepturi de autor asupra
filmelor, servicii de consultanță profesională
cu privire la încălcarea drepturilor de autor,
administrare de drepturi de autor și drepturi de
proprietate intelectuală, consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii juridice
privind protecția și exploatarea drepturilor de
autor pentru producții de filme, de televiziune,
de teatru și de muzică, acordare de licențe
altor persoane pentru utilizarea de drepturi de
proprietate industrială și drepturi de autor, servicii
juridice în materie de exploatare de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor,
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor prin licențiere (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
(servicii juridice), furnizare de informații privind
agențiile de acordare de licențe pentru drepturi
de autor.

───────

(210) M 2021 00647
(151) 28/01/2021
(732) PREMIUM GUARD SECURITY

SRL, STRADA ILIE CRISTEA NR
1, AP 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PREMIUM GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
24.01.05

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
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persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 00648
(151) 28/01/2021
(732) CLAUDIU-IOAN UZONI-GELLERT,

STR. FURNALELOR NR. 18, JUD.
CARAS SEVERIN, RESITA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRABUC AFUMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 11.01.03

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

29. Cârnați conservați, cârnați cruzi, caltaboși
(cârnați), paste de carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), gustări
pe bază de carne, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocata, carne
preparată, carne ambalată, carne uscată, carne
și produse din carne, mezeluri, cârnați, cârnați
afumați.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse

alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate şi marketing, publicitate prin
corespondenţă, servicii de publicitate, publicitate
şi reclamă, publicitate în reviste, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de editare de publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate în presă, publicitate, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de publicitate şi de
promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, servicii de informaţii comerciale,
prin internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terţi, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
organizarea afacerilor, administrarea afacerilor,
administrare de afaceri, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate și reclamă, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare., servicii de reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială.

───────
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(210) M 2021 00649
(151) 28/01/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR 31, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

O&O

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.17.25; 08.07.11

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

clase:
29. Ouă.

───────

(210) M 2021 00650
(151) 28/01/2021
(732) ROMTRUST DISTRIBUTION

S.R.L., CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 222, BL.V52, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 5, BUCURESTI,
050735, ROMANIA

(540)
FRENY

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru

bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00652
(151) 28/01/2021
(732) REDARTFOTO SRL, STR.

CÎMPULUI, NR.6, AP.2, JUD.
MURES, NAZNA, 547526, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Fotografia ca poveste

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

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

───────
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(210) M 2021 00653
(151) 28/01/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

PROASPETE de la noi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 05.09.24; 05.07.22; 05.07.24

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
357C), alb

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicaţii promoționale, carduri de fidelitate,
cupoane pentru reduceri, cupoane valorice,
cataloage pentru comenzi prin poștă sau
poștă electronică, material promoțional imprimat,
fluturași publicitari, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din plastic,
hârtie sau carton.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci neprocesate,
alune neprocesate, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspăt.

32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie-uri.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe,
salate de legume, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci şi
trufe proaspete,alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci, alune, fructe
de pădure proaspete,porumb dulce proaspăt,
sucuri de fructe, sucuri de legume, smoothie-uri.

───────

(210) M 2021 00654
(151) 28/01/2021
(732) THE E-LEARNING COMPANY

SA, STR. NICOLAE IORGA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 700000,
ROMANIA

(540)
iKnowLMS

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

───────


