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Cereri Mărci publicate în 06/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
Tibbett Logistics

STOMATOLOGIE PEDIATRICĂ
DIN ROMÂNIA (ANSPR)

OSCAR

CATINA TERRA Naturally made

RUSEV ŞTEFANIA -
FLORENTINA

Nutrisential Innovation from
nature

18 M 2021 08516 26/11/2021 GROSU CĂTĂLIN Agenţia care are grijă de tine

19 M 2021 08517 26/11/2021 MALEX THOR SRL TE TRAVEL CENTERS OF
EUROPE

20 M 2021 08518 26/11/2021 GROSU CĂTĂLIN #WeAreUnicorns

21 M 2021 08519 26/11/2021 GROSU CĂTĂLIN Fii fată deşteaptă!

22 M 2021 08520 26/11/2021 WATERBERG BIG GAME
HUNTING PTY LTD

WABI PRIVATE LUXURY GAME
RESERVE WATERBERG
WILDERNESS · 1927 ·

23 M 2021 08521 26/11/2021 IFIGENIA IMPEX SRL MINISTORAGE

1 M 2021 07615 22/11/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

2 M 2021 08317 23/11/2021 ACTIVE WEAR AW

3 M 2021 08318 23/11/2021 ACTIVE WEAR awear

4 M 2021 08411 23/11/2021 PETRICĂ BUDURU FOTBAL CLUB ASTRA 1934

5 M 2021 08449 24/11/2021 SMART SPHERA BALEK

6 M 2021 08459 24/11/2021 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE

7 M 2021 08477 26/11/2021 BUNEA M. ANA-MARIA I LOVE SLEEP, BABY

8 M 2021 08492 25/11/2021 COJOCARU D. ANGELICA I.I. Mamu

9 M 2021 08493 25/11/2021 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA CARMEZ

10 M 2021 08494 25/11/2021 TUTELEA ALEXANDRU FERMA
TĂUNI ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

11 M 2021 08499 25/11/2021 Ciobanu Oana ELEVATHOR

12 M 2021 08510 26/11/2021 DONALAM SRL HYBORN

13 M 2021 08511 26/11/2021 DONALAM SRL NEUTREEL

14 M 2021 08512 26/11/2021 DONALAM SRL DONALAM

15 M 2021 08513 26/11/2021 ANDREI CALESU GOODALL

16 M 2021 08514 26/11/2021 PROSONIC PRODCOM SRL HA HOTEL ARY

17 M 2021 08515 26/11/2021 GROSU CĂTĂLIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08522 26/11/2021 EKO PAPIR SRL Tarka MAGAZIN

25 M 2021 08523 26/11/2021 STEFAN MANTEA Dr. Mantea

26 M 2021 08524 26/11/2021 MADIRAL SRL KH KUB HOUSE

27 M 2021 08525 26/11/2021 FLOMON GUARD SRL FLOMON GUARD FM G

28 M 2021 08526 26/11/2021 COSMO PHARM SRL COSMO PHARM The green
factory

29 M 2021 08527 26/11/2021 FLORIN-ROBERTINO FLOREA Ganomag

30 M 2021 08528 26/11/2021 MARRO ELECTRIC SYSTEMS
SRL

MARRO ELECTRIC SYSTEMS

31 M 2021 08529 26/11/2021 MARCELA STANCU La Polovnik

32 M 2021 08530 26/11/2021 AESCULAP PROD SRL Emetozen

33 M 2021 08531 26/11/2021 BOGDAN DELIU

34 M 2021 08532 26/11/2021 AZAFRAN S.R.L. MÂNCURRY

35 M 2021 08533 26/11/2021 SC LANELKA SRL lanelka

36 M 2021 08534 26/11/2021 NAILS FIRST SRL ARABIC DUBAI

37 M 2021 08535 26/11/2021 INFOFARM S & I SRL Infopharm burov forte

38 M 2021 08536 26/11/2021 SC LUCKYCARWASH SRL-D Track Your WORKOUTS

39 M 2021 08537 26/11/2021 COLOR FUNKY STYLE SRL Blades pentru pasionați

40 M 2021 08539 27/11/2021 MARCHESA INVEST SA A'dorata

41 M 2021 08540 27/11/2021 FONIX GSM SRL FONIX

42 M 2021 08541 27/11/2021 MARCHESA INVEST SA ADORADA

43 M 2021 08548 28/11/2021 DECADANCE ART BAR SRL DECADANCE

44 M 2021 08549 28/11/2021 MONTANA POPA SRL De la Basu, mezeluri ca altadata

45 M 2021 08550 28/11/2021 CAMELIA CRACIUN Kam Arts & Happiness
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MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, JUDETUL
TELEORMAN, SCURTU MARE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Tibbett Logistics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
productia de clipuri publicitare, postarea de
afise publicitare, servicii de vanzare cu
amanuntul si / sau cu ridicata, de asemenea
sub forma de servicii de catalog sau de
comenzi prin posta, in legatura cu produse
alimentare si produse de lux, tutun, bauturi
alcoolice si nealcoolice, produse chimice,
preparate de curatat, produse de lustruire,
produse abrazive si pentru spalat, articole
de toaleta, produse de farmacie, cosmetic,
produse pentru infrumusetare, produse sanitare,
produse medicale, farmaceutice si veterinare,
parfumerie, hartie, articole de papetarie, articole
de imbracaminte, accesorii de imbracaminte,
pantofi, incaltaminte, articole de acoperit capul,
covoare, masini de uz casnic, articole de
uz casnic, utilaje de mana, materiale pentru
constructive, echipamente pentru horticultura,
articole optice, aparate electrice si electronice,
software, hardware pentru calculatoare,
smartphone-uri, telefoane, computer, bijuterii,
ceasuri, fisiere muzicale descarcabile, clipuri
descarcabile, jocuri descarcabile, software si
aplicatii software descarcabile, articole sportive,
produse textile, genti, materiale de ambalat,
saci, produse din hartie, aparate de incalzire
si refrigerare, forme tiparite, iluminat, articole

de metal, umbrele, opere de art, ustensile de
bucatarie, aparate de gatit, articole de uz casnic
si industrial, unelte de taiere, tacamuri, cutite,
foarfece, jucarii, mobile, mobilier, accesorii auto,
lumanari, unelte si articole din metal, articole
de bricolaj, fiori, plante, boabe, articole pentru
hobby-uri si articole pentru nevoi personale,
bunuri electrice si electronice, aparate de
inregistrare si suporturi de date, instalatii pentru
iluminat, gatit, incalzire, racier, uscare, ventilate,
instalatii sanitare si accesorii, vehicule, parti
ale vehiculelor si accesorii pentru vehicule,
artificii, instrumente optice, aparate musicale,
articole de birou, pungi si selarie, corturi,
prelate, articole din piele si imitatii de piele,
produse agricole, horticole si forestiere, produse
alimentare pentru animale si accesorii, produse
pentru hrana animalelor, articole pentru fumatori,
produse din tutun, gestionarea resurselor
umane si servicii de recrutare, consultant
in managementul personalului, recrutarea
personalului, managementul personalului privind
recrutarea, colectarea si sistematizarea datelor
de afaceri, diseminarea publicitatii pentru terti
prin intermediul unei retele de comunicatii
electronice on-line, prelucrarea computerizata
a comenzilor on¬line de cumparare, compilare
de informatii de afaceri in baze de date,
compilare de informatii publicitare despre
marfuri si servicii ale altora intr-o baza de
date informatica, dezvoltare de scheme de
bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor in scopuri de marketing cu servicii
de livrare reduse, dezvoltare de scheme de
bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor, si anume gestionarea unui sistem
de reduced pentru a permite reducerile la
serviciile de livrare pentru participanti prin
utilizarea unei scheme de reducere pentru
membri, organizare de contacte comerciale si
de afaceri pentru vanzarea si cumpararea de
bunuri si servicii, plasarea comenzilor, livrarea
comenzilor si gestionarea facturilor, inclusiv
in cadrul comertului electronic, pentru bunuri
generale si bunuri de consum (servicii de
comert), prezentare de servicii pe internet in
vederea vanzarii, asigurarea abonamentelor,
consultant in afaceri, consultant profesionala
de afaceri, consultant in management,
consultant profesionala in domeniul infiintarii
afacerilor, consultant profesionala de afaceri
pentru strategii de franciza, servicii de
administrare a afacerilor, gestiunea afacerilor
si asistenta organizationala pentru gastronomie,
comert, catering, hoteluri si micile intreprinderi
comerciale, marketing, servicii de comert,
cercetare de piata, publicitate, publicarea
de texte publicitare, servicii de relatii cu

(210) M 2021 07615
(151) 22/11/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS
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publicul, organizare de targuri expozitii in
scopuri comerciale si de publicitate, servicii
comerciale si de informare a consumatorilor
si anume serviciul de licitatii, inchirierea de
automate de vanzare, servicii de plasare,
organizarea de contacte de afaceri, servicii
de cumparare colectiva, servicii de evaluare
comerciala, organizarea de concursuri (cu scop
comercial sau publicitar), servicii de agentie
de informatii comerciale, servicii de agentie de
import-export, servicii de negociere si plasare
a fortei de munca, servicii de comanda,
servicii de comparare a preturilor, servicii de
achizitii pentru terti, servicii de abonament,
servicii de redactare, asistenta in operatiuni
de afaceri / servicii administrative, analiza
de afaceri, servicii de cercetare si informare
comerciala, servicii legate de loialitatea clientilor,
stimulente, avantaje si scheme de bonusuri,
consultant pentru consumatori, organizarea,
conducerea si gestionarea de scheme bonus,
loialitate, stimulente si cadou pentru clienti
din perspectiva aspectelor de marketing,
organizarea de extrageri, cadouri, vouchere si
premii pentru clienti in cadrul schemelor de
fidelizare a clientilor, realizarea de evenimente
pentru client in scopuri publicitare, prezentarea
bunurilor si serviciilor, prezentari de bunuri
in scop publicitar pentru client compilare,
sistematizare, actualizare si intretinere a datelor
in baze de date, servicii de consiliere si
consultant in domeniul bonusurilor, publicitatii,
cadourilor, premiilor, extragerilor, stimulentelor
si programelor de fidelizare a clientilor, servicii
de cumparare (achizitii de bunuri si servicii
pentru clienti din perspectiva aspectelor de
marketing, servicii de publicitate, si anume
distributia de publicitate pentru altii prin
intermediul unei retele electronice de comunicatii
on-line si compilarea de informatii in baze
de date computerizate, servicii de agentie
de import si export, primirea, procesarea
si gestionarea comenzilor (lucrari de birou),
servicii de achizitii pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru alte intreprinderi),
servicii de plasare si livrare a comenzilor
si gestionarea facturilor, inclusiv in cadrul
comertului electronic, facturare, compilarea de
informatii in baze de date computerizate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate pentru atragerea
clientilor, publicitate prin posta (corespondenta),
organizarea si desfasurarea de expozitii si targuri
comerciale sau de publicitate, planificarea,
elaborarea si desfasurarea de initiative de
publicitate, cautare de sponsorizare sub forma
de publicitate, publicarea de materiale tiparite
in scopuri publicitare, prezentarea bunurilor,

promovarea vanzarilor pentru terti, inchirierea
spatiilor publicitare, a materialelor publicitare si
a timpului publicitar in mijloacele de comunicare,
distribuirea de mostre, cautare de sponsorizare,
marketing (cercetare de pia|a), inclusiv pe
retele digitale, cercetare de piata, sondarea
opiniei publice, promovarea vanzarilor prin
vanzarea acestora, cautarea datelor in fisierele
informatice pentru terti si / sau probleme
de afaceri, servicii de agentie de informatii
comerciale, mentenanta datelor in baze de date
computerizate, servicii de anchete de preturi
pentru bunuri si servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele electronice de comanda,
inchirierea de masini si echipamente de birou,
automate si standuri de vanzare, stabilirea de
abonamente la servicii de telecomunicatii pentru
terti, furnizarea de adrese in scopuri publicitare,
de contacte comerciale si de afaceri, inclusiv
prin internet, a tranzactiilor comerciale pentru
terti, inclusiv in cadrul comertului electronic, a
contractelor de radiocomunicatii mobile (pentru
terti), a contractelor pentru terti privind vanzarea
si cumpararea de bunuri, organizare de
contracte publicitare si de promovare pentru terti,
asigurarea abonamentelor de ziare pentru terti,
achizitii de contracte comerciale (pentru terti).
39. Transport de alimente, transport de fructe,
transport si depozitare, transport cu camionul,
servicii de transport, transport de bunuri,
transport securizat cu camion, distributie
(transport) de sperma congelata, servicii de
transport de alimente, transport de bagaje pentru
pasageri, organizarea transportului de marfuri,
organizarea transportului de marfa, servicii
pentru transportul bagajelor transport feroviar de
produse, transport naval de marfuri, transport
de valori pazit, transport securizat de valori,
inspectie de bunuri pentru transport, servicii
de hamali (transport), transport securizat de
bunuri, transport cu lelpuri , transport de bani,
transport cu slepul, transport de valori, transport
de bagaje, transport si depozitare de bunuri,
transport frigorific de produse reci transport
cu troliul de vehicule, transporul pasagerilor
si bagajelor acestora, distribute (transport) de
marfuri pe apa,
transport de dispozitive de uz casnic, servicii
furnizate de agentii de transport, transport
de valori in vehicule securizate, distribute
(transport) de marfuri pe sosea, servicii de
transport pentru personalul medical, servicii de
transport rutier de marfa, servicii de transport
comercial de marfuri, transport aerian de
obiecte de valoare, colectare, transport si
livrare de produse, transport de colete pe
cale maritima, servicii de transport de deseuri
periculoase, transports de marfuri in stare
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refrigerate, organizarea transportului de lucrari
de arta, transport frigorific de marfuri congelate,
servicii de transport cu caruciorul, pentru terti,
servicii specifice agentiilor de transport de
marfa, distribute (transport) de marfuri pe calea
aerului, distribute (transport) de marfuri pentru
vanzarea cu amanuntul, servicii de transport de
marfuri pe distante scurte, servicii oferite de
persoane sau firme care se ocupa cu transportul
marfurilor pe cale rutiera, livrarea de marfuri
(transport) prin automobile, biciclete, camioane,
vehicule de livrare, autobuze, trenuri, avioane,
mijloace de transport in comun, roboti, drone,
transport, logistica in sectorul transporturilor,
ambalare si depozitare de colete si / sau
marfuri, organizare de calatorii, colectarea,
expedierea, ambalarea si livrarea coletelor
si / sau a bunurilor, transportul coletelor si /
sau al marfurilor pe vehicule, nave, avioane,
logistica in sectorul transporturilor, in special
punerea in func{iune a marfurilor in sectorul
logisticii transporturilor, aranjarea transportului
de marfuri, transport, intermediere de marfuri,
servicii de carting (transport de mart), cu
exceptia introducerii vamale a marfurilor pentru
terti, servicii de brokeraj de transporturi, informal
despre transport, informatii despre depozitare,
depozitarea marfurilor in depozite si in depozite
frigorifice, depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic.

───────

VETERANILOR, NR. 10, BL. C2,
SC. 1, ET. 5, AP. 22, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

AW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

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
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de

(210) M 2021 08317
(151) 23/11/2021
(732) ACTIVE WEAR, STR.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

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 imbracaminte),
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
(articole de imbracaminte), compleuri de dormit,
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 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, îmbrăcăminte 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
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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, pantaloni de
trening, 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 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 platforma,
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 (incaltaminte), 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.
35. Publicitate, 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,
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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,
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
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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, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────
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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
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
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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 imbracaminte),
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
(articole de imbracaminte), compleuri de dormit,
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 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, îmbrăcăminte 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
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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 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 platforma,
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 (incaltaminte), 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.
35. Publicitate, 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,
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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,
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
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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, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

BOGDAN VODĂ NR. 19A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900613, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BD. ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 65, AP 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013812,
ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB ASTRA 1934

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 24.01.05;
21.03.01; 01.01.01; 01.01.05; 01.01.09;
01.01.10

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

25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, tricouri pentru fotbal, tricouri
de fotbal, încălțăminte de fotbal, pantofi de
fotbal, ghete de fotbal, replici de echipamente de
fotbal (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte),
crampoane pentru ghete de fotbal, încălţăminte.
28. Mingii, mingi de fotbal, articole de gimnastică
şi de sport necuprinse în alte clase, jucării,
articole de gimnastică și sport, genți pentru
mingi de fotbal, genti adaptate special pentru
transportul accesoriilor sportive, genti adaptate
special pentru echipamente sport, discuri conice
pentru fotbal, mănuși de fotbal, porți pentru

(210) M 2021 08411
(151) 23/11/2021
(732) PETRICĂ BUDURU, STR.
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fotbal, genunchiere pentru fotbal, stâlpi pentru
porți de fotbal, mingi de fotbal de dimensiuni
reduse.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, cantonamente de fotbal
(instruire), furnizare de cursuri de fotbal,
pronosport pentru fotbal, organizare de
competiții de fotbal, organizare de evenimente
de fotbal, organizarea de meciuri de fotbal,
servicii de academie de fotbal, închiriere de
terenuri de fotbal, producție de filme legate
de fotbal, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare, planificare
și coordonare de jocuri de fotbal, organizare
și coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal, organizare și coordonare de
programe de antrenamente pentru fotbal
destinate tinerilor, activități sportive și culturale,
activități sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, activități sportive
și de recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
și competiții, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.

───────

MIHĂILESCU, NR. 37, BL.
RUSIDAVA, SC. B, ET. 3, AP.
14, JUDETUL VALCEA, MUN.
DRĂGĂȘANI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)
BALEK

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

9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
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sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare de
semnale audio și video, huse de protecție
pentru playere mp3, magnetofoane cu casete
audio, megafoane, microfoane, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video
de larg consum, minicăști de urechi, mixere
audio, înregistrarea sunetelor (aparate pentru
-), mp3-playere, mufe pentru microfon, pedale
pentru controlul volumului, pedale wah-wah,
pedale pentru efecte electronice destinate
utilizării cu amplificatoare de sunet, playere

de muzica portabile, plăci de circuite audio,
portavoce, prize duble pentru căști, procesatoare
de efecte de chitară, procesoare de sunet,
proiectoare audio, radiocasetofoane, radio
(aparate de -) pentru mașini, radio (aparate
de -) pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
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huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare

cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
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conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci

pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
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telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare

fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
instrumente de navigație, software de navigație,
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, sisteme
electronice de navigație, aparate de navigație
pentru automobile, aparate și instrumente de
navigație, software pentru sisteme de navigație
gps, sisteme de supraveghere video, aparate
electronice de supraveghere, aparate electrice
de supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, camere de unghi mort pentru
autovehicule, camere video pentru autoturisme.
11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule, lămpi de lectură pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi),
aparate de iluminat pentru vehicule, antiorbire
(dispozitive - pentru vehicule) (armături de
lămpi), automobile (faruri pentru -), bare
luminoase pentru vehicule de teren, becuri
electrice pentru lămpi posterioare, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri pentru panoul
de bord, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri cu dinam pentru biciclete, faruri pentru
motociclete, faruri pentru vehicule cu două
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roți, lanterne de biciclete, lumini de marșarier
pentru vehicule terestre, lămpi de frână pentru
vehicule, lămpi de vehicule terestre cu motor,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de
poziție pentru vehicule terestre, lumini de
siguranță sensibile la mișcare, lumini de stop
pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule, abajururi,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri
de iluminat incandescent, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat de uz comercial, instalații de
iluminat, instalații luminoase, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență și accesorii pentru acestea, lămpi
cu incandescență pentru instrumente optice,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lampi de podea, lămpi cu led, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile, lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de laborator, lămpi de masă, lămpi de siguranță,
lămpi de plafon suspendate, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi din
sticlă, lămpi echipate cu suporturi extensibile,
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 fluorescente

cu lumină ultravioletă de intensitate scăzută,
lămpi pentru camping, lămpi pentru corturi, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru
instalații electrice, lămpi în formă de lumânări,
lămpi pentru lavabouri, lanterne solare, lanterne
pentru iluminat, lanterne de iluminat, lumânări cu
led-uri, lumânări electrice, luminatoare led, leduri
ambientale, lumini ambientale, lumini de control,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, panouri luminoase,
proiectoare de iluminat, reflectoare de lămpi,
reflectoare, suporturi pentru lămpi, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), surse de
lumină luminescente, tuburi luminiscente, tuburi
fluorescente, tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră, lămpi pentru pomul
de crăciun, instalații pentru iluminatul pomilor
de crăciun, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase).
14. Ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, ceasuri care
încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri care conțin o funcție de joc electronic,
ceasuri automate, ceasornice și ceasuri de
mână, ceasuri cu embleme, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână elegante,
ceasuri digitale, ceasuri electrice, curele de ceas
din metal, piele sau plastic.
18. Curele din piele, curele din imitație de piele,
curele de umăr din piele, curele de umăr, curele
de piele pentru bagaje, cutii din piele, etichete
adezive de piele pentru genți, etichete de piele
de cusut pe îmbrăcăminte, etichete din piele,
foi din imitații de piele pentru manufacturi, foi
din piele pentru manufacturi, port-carduri de
piele, portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele din piele, portofele atașabile la curea,
poșete, portmonee și portofele, portofele de
încheietura mâinii, portofele (nu din metale
prețioase), portofele cu compartimente pentru
carduri, genți și portofele din piele, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele fixate la încheietura
mâinii, genți, genți sportive, genți servietă, genți
boston, bagaje (genți), genți diplomat, genți
impermeabile, genți casual, genți din piele, genți
de mână, genți de umăr, genți de călătorie, genți
cu rotile, valize, valize cu rotile, valize pe rotile,
valize de piele.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

28. Articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole din hârtie
pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), dinți de
vampir de jucărie, farse (articole de joacă),
globuri cu zăpadă de jucărie, globuri de
sticlă cu zăpadă în interior, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, măști de halloween,
măști de jucărie, măști de teatru, măști de
carnaval, măști din hârtie, ornamente muzicale
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (cu excepția articolelor de iluminat
și a dulciurilor), ornamente pentru pomul
de crăciun necomestibile, ornamente pentru
suportul pomului de crăciun, panglici decorative
(articole pentru petrecere), petarde (articole
pentru petreceri), pocnitori de crăciun, pocnitori
pentru petreceri, pomi de crăciun artificiali,
pomi de crăciun de jucărie, pomi de crăciun
din materiale sintetice, pălării de petrecere,
pălării din hârtie (articole pentru petreceri),
pălării din hârtie pentru petreceri, pălării din
plastic pentru petreceri, pălării pentru carnaval,
suporturi de lumânări pentru brazi de crăciun,
păpuși de crăciun, suporturi pentru pomi de
crăciun, zăpadă artificială pentru pomul de
crăciun, ghirlande artificiale de crăciun cu lumini
încorporate, coronițe artificiale de crăciun cu
lumini încorporate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele din clasele 9, 11, 14, 18 și 28.

───────

STOMATOLOGIE PEDIATRICĂ
DIN ROMÂNIA (ANSPR), STR.
LAPUSNEANU NR. 16, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
OSCAR

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

35. Publicitate ce se referă la clasele 41,
42 și 44, respectiv la serviciile prestate de
persoane sau organizații în special cu scopul
de a ajuta persoanele (în special copiii),
publicitate în legătură cu alte servicii, oferire/
furnizare de informații promovarea serviciilor
privind consultanța în vederea tratamentului
stomatologic al copiilor cu nevoi speciale
de îngrijire a sănătății oro-dentare, publicitate
prin platforma disponibilă tuturor centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu.
41. Servicii de educație adresate persoanelor,
sub toate formele, prezentarea în
scopuri educaționale a platformei digitale
(platformă disponibilă tuturor centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu), organizare și
susținere colocvii, conferințe și congrese,
cursuri de corespondență, transfer de know-
how (instruire), furnizare de informații în
domeniul educației și a sănătății, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea și susținerea de seminarii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
servicii de cercetare științifică pentru/în scopuri
medicale, efectuare de studii clinice (servicii
științifice).
44. Servicii de îngrijire medicală, inclusiv
medicina alternativă, îngrijire sanitară, oferite
de persoane sau întreprinderi persoanelor,
servicii de telemedicină, servicii de stomatologie,
servicii de clinică medicală și servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului, servicii de terapie, consultanță
privind sfaturile despre nutriție și dietă, servicii de
centru de sănătate, furnizarea de servicii privind
îngrijirea sănătății prin intermediul platformei
digitale.

───────

(210) M 2021 08459
(151) 24/11/2021
(732) ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE
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(210) M 2021 08477
(151) 26/11/2021
(732) BUNEA M. ANA-MARIA, ALEEA

BIRUINŢEI NR. 6, AP. 3, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550335, SIBIU,
ROMANIA

(540)

I LOVE SLEEP, BABY

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
închis

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

9. Materiale audio și video, înregistrate sau
descărcabile, utilizate în scop didactic în
domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.
16. Materiale de formare în domeniul somnului
copiilor și în alte domenii înrudite (materiale
educative).
41. Consultanță în domeniul somnului copiilor,
organizare de evenimente, conferințe, seminarii
în domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.

───────

I.I., STR. PRINCIPALA, SAT
LUNGESTI, JUDETUL VALCEA,
COMUNA LUNGESTI, VALCEA,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

Mamu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.03.02

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

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Demonstrații cu produse, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, distribuirea de
eșantioane, servicii de agenție de import-
export, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,

(210) M 2021 08492
(151) 25/11/2021
(732) COJOCARU D. ANGELICA
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marketing, publicitate, publicitate online pe o
rețea de calculatoare.
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi.

───────

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

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

(540)

CARMEZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, carne (aspic
de-), carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,

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

───────

(210) M 2021 08493
(151) 25/11/2021
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA, STR.
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TĂUNI ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, SAT TĂUNI, NR.
216, JUDETUL ALBA, COMUNA
VALEA LUNGĂ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

CATINA TERRA
Naturally made

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.21

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

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

31. Fructe crude, fructe proaspete, cătină, fructe
neprelucrate, fructe ecologice, proaspete, fructe
brut sub formă de bobițe.
32. Sucuri, sucuri de fructe organice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi nonalcoolice, sucuri de cătină.

───────

CRICOVULUI, NR 88, BL 1, SC A,
AP 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ELEVATHOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), rosu (HEX#ff0101)

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

35.
Consultanţă in management, managementul
activităţilor comerciale, managementul
resurselor umane, consultanţă pentru
management corporativ, management de
afaceri comerciale, consultanţă privind
managementul comercial, managementul
societăţii (pentru terţi), managementul
intreprinderii (pentru terţi), consultanţă privind
managementul marketlngului, consultanţă
pentru managementul marketingului,
consultanţă in managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul afacerilor,
ti managementul resurselor de personal, ,
asistenţă privind managementul afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul relaţiei cu clienţii, consultanţă
in materie de management, managememt
promoţional pentru persoane celebre, asistenţă

(210) M 2021 08494
(151) 25/11/2021
(732) TUTELEA ALEXANDRU FERMA

(210) M 2021 08499
(151) 25/11/2021
(732) Ciobanu Oana, STR.DRM.VALEA
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în materie de management, management
de hoteluri pentru terţi, management de
restaurant pentru terţi, management in
procesele de afaceri, managementul instalaţiilor
sportive [pentru terţi], analiza evaluării
privind managementul afacerilor, consultanţă
referitoare la managementul comercial,
consultanţă referitoare la managementul
afacerilor, consultanţă profesiona lă privind
managementul afacerilor, managementul
clinicilor medicale pentru terţi, managementul
activităţilor de impresariat artistic, asistenţă
comercială in managementul afacerilor,
asistenţă privind managementul activităţilor
comerciale, administrarea şi managementul
întreprinderilor comerciale, consultanţă privind
managementul riscului (afaceri), consiliere rn
domeniul managementului afacerilor, asistenţă
in domeniul managementului corporatist, servicii
de management noteller (pentru terţi), servicii de
management al riscului afacerilor, management
de personal din domeniul marketingului ,
asistenţă în management pentru întreprinderi
comerciale , asistenţă în management
pentru companiile comerciale, asistenţă
în management pentru firme comerciale,
management de personal din domeniul
vânzărilor, analiza sistemelor de management
al afacerilor, prelucrare de date, sistematizare
şi management, consultanţă in organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii [pentru terţi], asistenţă
şi consultanţă privind managementul afacerilor,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii privind managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul cluburilor
de fitness, servicii de consultanţă în
managementul afacerilor, furnizare de asistenţă
în managementul afacerilor, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terţi), servicii
de analiză în managementul afacerilor,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consultanţă
în materie de management al afacerilor,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, asistenţă în materie de management
privind afacerile, servicii de management
pentru sportivi de performanţă, asistenţă in
afaceri, management şi servicii administrative,
servicii de management de afaceri
pentru fotbalişti, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive [pentru terţi],
consultanţă şi informaţii privind managementul
afacerilor comerciale, servicii de consultanţă

privind managementul riscurilor comerciale,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, servicii de consultanţă (comercială)
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii computerizate privind managementul
afacerilor, managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanţă privind aspectele,
demografice, asistenţă în managementul şi
exploatarea afacerilor comerciale, consultanţă
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, organizarea şi managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terţi), asistenţă în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii de management de personal angajat
în publicitate, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
servicii de consultanţă şi de management al
afacerilor, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, management de afaceri
în domeniul atracţiilor pentru vizitatori, servicii
de consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu flote
de transport (pentru terţi), asistenţă pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, servicii de asistenţă şi consultanţă
în managementul afacerilor, managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul afacerilor în
domeniul logistic, pentru alte persoane,
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului, servicii
consultative în domeniul managementului
afacerilor privind francizarea, servicii de
examinare a managementului şi organizării
afacerilor, servicii de consiliere în domeniul
managementului privind francizele, servicii de
consultanţă în materie de management al
afacerilor, asistenţă în materie de management
pentru înfiinţarea întreprinderilor, comerciale,
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor pentru întreprinderi, industriale,
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor pentru întreprinderi, c0merciale,
servicii de consultanţă privind managementul
afacerilor şi operaţiile comerciale j, servicii de
consultanţă privind administrarea hotelurilor şi
managementul hotelier, servicii de consultanţă
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
consultanţă în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost- beneficiu, servicii
de consultanţă în materie de organizare
şi managementul afacerilor, servicii de
consultanţă (comercială) privind managementul
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întreprinderilor din, sectorul public, servicii
de consultanţă privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei, informaţiilor,
managementul afacerilor şi consultanţă în
materie de organizare a întreprinderii, asistenţă
şi consultaţii în legătuă cu organizarea şi
managementul afacerilor, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relaţiilor cu clienţii, servicii de consultanţă
în materie de organizare şi management al
afacerilor, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, în domeniul, administrării
de personal, consultanţă în managementul
afacerilor în domeniul călătoriilor în interes de,
serviciu, compilare şi analiză de informaţii şi
date cu privire la managementul afacerilor,
managementul întreprinderilor industriale şi
comerciale pentru dotarea acestora, cu
articole de birou, servicii de asistenţă
şi consultanţă în domeniul managementului
companiilor din, sectorul energetic, consultanţă
în materie de management al afacerilor în
sectorul de transport şi, livrări, servicii de
consultanţă în afaceri privind implementarea de
sisteme de, management al calităţii, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul, afacerilor pentru artişti),
consultanţă (contabilitate) fiscală, consultanţă
fiscală (contabilitate), consultanţă în marketing,
consultanţă privind marketingul, consultanţă
în domeniul auditului, consultanţă privind
prelucrarea datelor, consultanţă privind achiziţiile
comerciale, consultanţă în afaceri, consultanţă
privind publicitatea, consultanţă în planificarea
afacerilor, consultanţă privind promovarea
comercială, consultanţă în organizarea
firmelor, consultanţă privind organizarea
afacerii, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă in organizarea intreprinderilor,
consultanţă privind eficienţa afacerilor,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
consultanţă privind publicitatea comercială,
consultanţă profesională în afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă privind
plasarea personalului, consultanţă privind
planificarea carierei, consultanţă privind
selectarea managerilor, consultanţă profesională
în marketing, consultanţă in marketing
comercial, consultanţă în publicitate şi
marketing, consultanţă în domeniul achiziţiilor
comerciale, consultanţă privind selectarea de
personal, consultanţă privind publicitatea in
presă, servicii de consultanţă în afaceri,
consultanţă în materie de personal, consultanţă
privind comerţul in barter, servicii de consultanţă
în marketing, servicii de consultanţă privind
marketingul, consultanţă in afaceri pentru
firme, consultanţă privind vânzarea de firme,

consultanţă privind fuziunile de firme, servicii de
consultan ţă în recrutare, servicii de agenţii de
ocupare a forţei de muncă pentru personalul
care ocupă, posturi generale administrative,
servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei, educaţională
sau de formare) , servicii de promovare ,
servicii de recrutare, servicii de personal,
servicii de marketing, servicii de publicitate,
servicii promoţionale comerciale, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de analiză comercială, servicii de publicitate
exterioară, servicii de funcţii administrative,
servicii de marketing comercial, servicii de
informaţii comerciale, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii promoţionale de publicitate,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de identitate corporativă, servicii de evaluare
comparativă servicii de promovare comercială ,
servicii de recrutare de personal, servicii de
inteligenţă competitivă, servicii de publicitate
digitală, servicii de intermediere comercială,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, furnizare de servicii publicitare,
servicii de publicitate politică, servicii de
lansare de produse, servicii de poziţionare
a mărcilor, servicii de publicitate de exterior,
servicii de plasare de personal, servicii de
gestionare a datelor, servicii de publicitate
şi marketing, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de evidenţă a personalului,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de consultanţă
în recrutare, servicii de agenţie de publicitate .
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
planificare de carieră, servicii de promovare şi
publicitate, servicii publicitare şi de promovare,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de creare de mărci, servicii de informaţii
privind publicitatea, organizarea de expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, servicii
de strategie de marcă, servicii de relaţii
cu publicul, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de intermediere în achiziţii, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de strategie
în afaceri, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de programe de loializare, servicii
de asistenţă privind publicitatea, servicii de
analiză de piaţă, furnizare de servicii publicitare
computerizate, servicii de reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de plasare
temporară a angajaţilor, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de informaţii
statistice în afaceri, servicii de cercetări în
domeniul afacerilor, servicii profesionale de
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recrutare a personalului - servicii de furnizare
de informaţii comerciale, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, serviciile externahzare
lasistenţă 'in atacenj, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de administrare
a comunităţilor online, prestarea de servicii
de piaţă inteligentă, servicii de înregistrare
de date statistice, servicii de compilare de
date statistice, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de anunţuri în
scopuri publicitare, servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de analiză
în managementul afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii de generare de
clienţi potenţiali, servicii publicitare în materie
de prestaţii comerciale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de consultanţă comercială privind dezvoltarea
produselor, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de expertize în
domeniul eficienţei comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienţei economice,
servicii de consultanţă privind managementul
riscurilor comerciale, servicii de consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de selectare
a personalului de conducere, servicii de
afaceri privind înfiinţarea de afaceri, servicii
de consultanţă privind recrutarea de personal,
servicii pentru strategia şi planul de afaceri,
servicii de consultanţă privind studiul de piaţă,
servicii de plasare a personalului de conducere,
servicii de intermediere de recrutare de personal,
servicii în domeniul inteligenţei afacerilor
(business intelligence), servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de recrutare a personalului de conducere,
servicii de consultanţă în materie de angajări,
servicii de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de cercetare şi informaţii în afaceri,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
servicii de consiliere privind analiza activităţii
economice, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de marketing
promoţional folosind mijloace audiovizuale,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea resurselor umane
şi servicii de recrutare, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de analiză
şi cercetare de piaţă, servicii de cercetare
şi analiză de piaţă, servicii de specialitate
privind eficienţa în afaceri, servicii de consultanţă

economică pentru transformare digitală, servicii
de cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de, produse şi prestării de servicii, servicii
de creare de mărci (publicitate şi promovare),
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de consultanţă în afaceri
privind performanţele întreprinderilor, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
cercetare şi informatii în domeniul afacerilor,
servicii de potrivire a un ac e munca,
servicii de consiliere privind organizarea şi
administrarea afacerilor, servicii de cercetare de
piaţă privind fidelizarea clienţilor \9 servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
reţelelor digitale, servicii privind constituirea de
reţele pentru imbunătăţirea carierelor, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, administrare de afaceri
ptmtru furnizorii 08 servicii independelw, servicii
de expertiz&lt;l în materie de eficienţa afacerilor,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de asistenţă administrativă
şi prelucrare de date, servicii de recrutare şi
plasare a forţei de muncă, servicii de căutare
şi angajare de personal de conducere, servicii
de informaţii privind oportunităţile profesionale
şi de carieră, servicii de căutare şi selectare
de personal de conducere, servicii de analiză
şi raportare statisti că in scopuri comerciale,
servicii de consultanţă şi con sili ere referitoare la
administrarea personalului, servicii de cercetare
cu privire la pubhcitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
analiză comercială , servicii de informare şi
cercetare de piaţă, consiliere pe probleme
de recrutare în domeniul serviciilor fina
nciare, servicii de consultanţă (comercia l
ă) privind managementul intreprinderilor din
sectorul public, furnizare de servicii de consiliere
în domeniul afacerilor privind francizarea,
servicii de consultanţă privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informaţiilor,
servicii de informaţii computerizale cu privire
la evaluarea oportunităţilor de, afaceri, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe, internet, servicii de
consu l tanţă şi consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă, servicii de publicitate şi de
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marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicli de consultanţă comercială privind
stabilirea salariilor şi a schemei, personajului
prin evaluarea posturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea sensi bilizării publicu lui cu
privire la, problemele şi iniţiativele de mediu,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul anunţurilor, publicitare pe pagini
de internet, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potenţi ali lor investitori,
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, administrare de programe de fidelizare
a clienţilor, gestionare de programe de stimulare
şi fidelizare, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrare de programe de
schimburi cu lturale şi educative, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi, realizare
de programe de acordare a stimulentelor
pentru angajaţi, organizare şi gestionare de
programe de stimulare şi fidelizare comerciale,
administrare a programelor de stimulare şi de
fidelizare a clienţilor, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru, c l ienţi, organizare de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale,
promoţionale sau publicitare, managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terţi), elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, consultanţă de
rectutarea de personal, consultanţă privind
planificarea in afaceri, consultanţă in materie de
afaceri, consultanţă privind relaţiile cu publicul
consultanţă in afaceri privind publicitatea,
consultanţă pentru afaceri privind publicitatea,
consultanţă in materie de angajări, consultanţă
şi informaţii privind contabilitatea, consultanţă
profesională privind administrarea personalului,
consultanţa in gestiune de personal, consultanţă
in domeniul resurse umane, consultanţă in
domeniul contabilităţii fiscale, consultanţă pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanţă
privind cercetarea in afaceri, consultanţă
in domeniul cercetării pieţei, servicii de
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
cu privire la contabilitate, consultanţă privind
achiziţiile in domeniul comercial, asistenţă şi
consultanţă privind organizarea comercială,
consultanţă privind organizarea şi funcţionarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
gestiunea comercială, consultanţă privind
gestiunea documentelor de afaceri, consultanţă

in afaceri privind marketingul strategic,
consultanţă in domeniul recrutării de avocaţi,
servicii de consultanţă privind planificarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
planificarea comercială, servicii de consultanţă in
administrarea afacerilor, consultanţă comercială
in materie de fuziuni, consultanţă in domeniul
recrutării de personal, servicii de consultanţă
privind plasarea personalului, servicii de
consultanţă privind identitatea corporativă,
consultanţă in afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanţă privind
relaţiile publice, servicii de consultanţă privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanţă
privind activităţile promoţionale, servicii de
consultanţă privind structura companiilor, servicii
de consultanţă privind structura firmelor,
servicii de consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
comerţul intemaţional, consultanţă privind
pregătirea statisticilor de afaceri, consultanţă
privind constituirea şi derularea afacerilor,
servicii de consultanţă in contabilitatea
comercială, consultanţă privind organizarea
şi economia intreprinderii, consultanţă in
resurse umane pentru întreprinderi, servicii
de consultanţă privind strategiile comerciale,
consultanţă in domeniul strategiilor de afaceri,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă pentru
probleme legate de personal, consultanţă
privind comercializarea de produse chimice,
consultanţă in domeniul analizei activităţii
economice, consultanţă privind plasarea forţei
de muncă, consultanţă in materie de
marketing direct, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de
consultanţă in legătură cu achiziţiile, servicii de
consultanţă in achiziţii de intreprinderi, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, servicii de consultanţă comercială
privind dezvoltarea produselor, consultanţă in
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
servicii de consultanţă in afaceri privind
marketingul, consultanţă profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanţă in
materie de fuziuni de întreprinderi, consultanţă
pentru intreprinderi in materie de fuziuni,
servicii de consultanţă privind prelucrarea de
date, consultanţă in materie de recrutare
a angajaţilor, servicii de consultanţă privind
recrutarea de personal, servicii de consultanţă
privind studiul de piaţă de servicii de consultanţă
comercială in sectorul agricol, consultanta
privind conducerea aracerllor pentru intreprlnden
comerciale, servicii de consultanţă în afaceri
privind producţia \, servicii de consultanţă privind
promovarea de vânzări a, asistenţă, consiliere
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şi consultanţă privind planificarea comercială,
asistenţă , consiliere şi consultanţă privind
organizarea comercială, consultanţă în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
servici i de consultanţă în materie de angajări,
consultanţă în materie de eficienţă a afacerilor,
consultanţă in materie de rapoarte de piaţă,
consultanţă cu privire la căutarea de sponsori,
servicii de consultanţă (comercială) privind
exploatarea invcnţiilor, servicii de consultanţă
în afaceri privind insolvabilitatea, servicii de
consultanţă în domeniul marketingului afiliat,
consultanţă în materie de relocalizare a firmelor,
consultanţă cu privire la evaluări ale afacerilor,
servicii de consultanţă comercială privind
utilizarea calculatoarelor, servicii de consultanţă
economică pentru transformare digitală, servicii
de cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
gestiunea unei întreprinderi comerciale, servicii
de consultanţă (comercială) privind operaţiunile
de franciză, consultanţă privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, servicii
de consultanţă în domeniul segmentărilor
de piaţă, consultanţă privind operaţiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, servicii
de consultanţă în afaceri privind performanţele
întreprinderilor, servicii de consultanţă privind
prelucrarea electronică a datelor, servicii de
consultanţă în afaceri privind prelucrarea
datelor, consultanţă privind organizarea de
campanii promoţionale în afaceri, informare
şi consultanţă cu privire la comerţul exterior,
consultanţă privind operaţiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea
de francize, consultanţă profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, consultanţă cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă privind
administrarea call center-urilor, consiliere şi
consultanţă în afaceri referitoare la francizare,
consultanţă organizaţională pentru programe
de loialitate pentru clienţi, consultanţă în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
consultanţă în planificarea afacerilor şi în
continuitatea afacerilor, consultanţă referitoare la
servicii de publicitate şi promovare, consultanţă
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, consultanţă profesională, investigaţii
sau informaţii în domeniul afacerilor, servicii de
consultanţă privind comenzile de articole de
papetărie, consultanţă privind calculul de cost al
comenzilor de vânzare, consultanţă în domeniul
recrutării de asistenţi în domeniul juridic, servicii
de consultanţă şi asistenţă în domeniul strategiei
comerciale, consultanţă pentru întreprinderi în

materie de gestionare a marketingului, servicii
de consultanţă comercială privind deschiderea
unei reprezentanţe auto, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanţă
comercială în materie de lichidări comerciale,
servicii de consultanţă comercială cu privire la
alegerea calculatoarelor, consultanţă în afaceri,
în domeniul transportului şi a livrărilor, servicii
de consultanţă şi informare cu privire la
contabilitate, servicii de consultanţă şi consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanţă în domeniul elaborării de
concepte publicitare, servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante, servicii
de consultanţă comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de consultanţă pentru
pregătirea şi realizarea de tranzacţii comerciale,
consultanţă în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producţie, servicii de
consultanţă fiscală şi asistenţă la întocmirea
declaraţiilor fiscale, servicii de consiliere şi
consultanţă privind plasarea forţei de muncă,
servicii de consultant,ă referitoare la achizit"i
i de bunuri si servicii, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicităţii, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
servicii de consultanţă în legătură cu reclame,
publicitate şi marketing, servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme ~, servicii de consultanţă privind
achiziţionarea de produse în numele unor
terţi, servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente, .
servicii de consultanţă şi consiliere referitoare
la plasarea forţei de muncă, servicii de
consiliere şi consultanţă privind achiziţionarea
de produse pentru terţi, asistenţă şi consultanţă
în materie de administrare şi organizare a
afacerilor, consultanţă cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relaţiilor publice,
servicii de consiliere şi consultanţă referitoare la
agenţii de import-export, servicii de consultanţă
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere, de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere, de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor
de strângere, de fonduri, consultanţă în
administrarea afacerilor, in domeniul dezvoltării
directorilor şi, personalului de conducere,
consultanţă în materie de ocupare a forţei
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de muncă şi administrarea de, personal,
servicii de consultanţă comercială cu privire
la administrarea barurilor în care se, servesc
sandviciuri, servicii de informaţii şi consultanţă
pentru carieră (cu excepţia consultanţei,
educaţională sau de formare), servicii de
consultanţă în afaceri privind deschiderea unei
reprezentanţe auto în, sistem de franciză, servicii
de consultanţă comercială privind stabilirea
salariilor şi a schemei, personalului prin
evaluarea posturilor, servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de baruri
în care se, servesc sandviciuri, servicii de
consultanţă în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi, de instruire), servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de, produse şi prestării de
servicii, servicii de consultanţă în materie de
angajare de forţă de muncă privind, personalul
care prelucrează date, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională.
41. Furnizare de formare profesională ,
servicii de formare profesională, formare
profesională în domeniul mecanicii, coordonare
de cursuri de formare profesională, formare
profesională cu privire la autoapărare, il
formare profesională referitoare la siguranţa
personală, formare profesională pentru ocupaţia
de magician, servicii de educaţie şi formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională , furnizare de instalaţii pentru
formarea profesională, formare profesională cu
privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională cu privire la siguranţa
domestică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională, formare
profesională cu privire la protecţia proprietăţii
personale, formare profesională cu privire
la evitarea problemelor asociate drogurilor,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare, profesională, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, formare continuă, formare
complementară, formarea profesorilor, cursuri
de formare, furnizare de formare în vânzări,
servicii oferite de ateliere de formare, formare în
calculatoare, formare în afaceri, formare practica
(demonstratie), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educaţie) . formarea
personalului financiar , formare în domeniul
publicităţii, formare în domeniul electronicii,
formare în domeniul designului, formare în
domeniul managementului, cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare,
servicii de formare pentru bone, formare
în dresaj de animale, formare în domeniul

relaţiilor publice, formare în domeniul manevrării
alimentelor, servicii de formare de personal,
servicii de formare în management, formare în
domeniul tehnologiei comunicaţiilor, organizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, organizare de sesiuni
de formare, consultanţă în materie de formare,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii de formare pentru asistente medicale,
degustare vinuri (servicii de formare în), furnizare
de cursuri de formare continuă, servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, furnizare
de cursuri de formare continuă, furnizare de
seminare online de formare, formare pentru
şoferi de vehicule comerciale, formare în
domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, • f nvăţământ şi formare
în domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul
oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii
pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii de
formare cu privire la curăţenia în spitale, servicii
de formare cu privire la curăţenia în restaurante,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
fabrici, servicii de formare în domeniul fabricării
asistate de calculator, servicii de formare cu
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privire la curatarea in în birouri, servicii de
formare cu privire la curatenia in hoteluri
(instruire), servicii de formare in domeniul
utiliză rii software-lui de calculator, consultanţă
legată de formarea în materie de competenţe
profesionale , servicii de formare în domeniul
proiectării tehnice asistate de calculator ,
furnizare de formare prestată intr-o reţea globală
de calculatoare, organizare de cursuri de
formare online cu privire la alimentaţie, servicii
de consultanţă referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, formare pentru cosmeticieni
de animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, intreprinderilor, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menţinerea
condiţiei fizice, servicii de formare cu privire la
ştiinţa analizei cauzelor primare prin hipnoză,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de, calculator,
servicii de formare cu privire la întreţine rea
sistemelor de testare controlate de, calculator,
servicii de formare cu privire la folosirea
sistemelor de inginerie asistate de, calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de, calculator,
producţie de casete video folosite în cadrul
întreprinderilor pentru formarea, educaţională
privind managementul, servicii de formare
cu privire la terapia de analiză a cauzelor
primare prin, hipnoză, formare profesională
(furnizare de -), servicii de formare profesională,
formare profesională in domeniul mecanicii,
coordonare de cursuri de formare profesională,
formare profesională cu privire la autoapărare,
formare profesională referitoare la siguranţa
personală, formare profesională pentru ocupaţia
de magician, servicii de educaţie şi formare
profesională, cursuri de formare profesională
(furnizare de -), furnizare de instalaţii pentru
formarea profesională, formare profesională cu
privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională cu privire la siguranţa
domestică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională, formare
profesională cu privire la protecţia proprietăţii
personale, formare profesională cu privire
la evitarea problemelor asociate drogurilor,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare, profesională, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, formare continua (instruirea),
formare complementară ,, formarea profesorilor ,
cursuri de formare, furnizare de formare, formare

în vânzări, ateliere de formare (instruire), formare
in calculatoare, formare în afaceri, formare
practică (demonstraţie), coaching personal
(formare), formarea echipelor (educaţie),
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicităţii, formare în domeniul
electronicii, formare în domeniul designului,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
formare, servicii de formare pentru bone, formare
în dresaj de animale, formare in domeniul
relaţiilor publice, formare în domeniul manevrării
alimentelor, servicii de formare de personal .
servicii de formare în management , formare în
domeniul tehnologiei comunicaţiilor, organizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, organizare de sesiuni
de formare, consultanţă in materie de formare,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii de formare pentru asistente medicale,
degustare vinuri (servicii de formare în), furnizare
de cursuri de formare continuă, servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, furnizare
de cursuri de formare continuă, furnizare de
seminare online de formare, formare pentru
şoferi de vehicule comerciale, formare în
domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, învăţământ şi formare în
domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul
oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii
pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
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cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la curăţenia în spitale,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
restaurante, servicii de formare cu privire la
curăţenia în fabrici, servicii de formare în
domeniul fabricării asistate de calculator, servicii
de formare cu privire la curăţenia în birouri,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
hoteluri, servicii de formare în domeniul utilizării
software-lui de calculator, consultanţă legată de
formarea în materie de competenţe profesionale,
servicii de formare în domeniul proiectării
tehnice asistate de calculator, furnizare de
formare prestată într-o reţea globală de
calculatoare, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentaţie, servicii de
consultanţă referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, formare pentru cosmeticieni de
animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, întreprinderilor, organlzare de sesiuni de
formare online cu privire la menţinerea condi
ţiei fizice, servicii de formare cu privire la
ştiinţa analizei cauzelor primare prin hipnoză ,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de, calculator, .
servicii de formare cu privire la întreţinerea
sistemelor de testare controlate de, calculator,
servicii de formare cu privire la folosirea
sistemelor de inginerie asistate de, calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de, calculator,
producţie de casete video folosite în cadrul
întreprinderilor pentru formarea, educaţională
privind managementul, servicii de formare
cu privire la terapia de analiză a cauzelor
primare prin, hipnoză, cursuri lingvistice, cursuri
postuniversitare, cursuri prin corespondenţă,
cursuri de cosmetică, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, cursuri de limbi străine,
cursuri pentru îngrijirea corporală, cursuri
postuniversitare în management, furnizare
de cursuri educaţionale, cursuri de nutriţie
(nemedicale), cursuri de dezvoltare personală,
cursuri de instruire scrise, cursuri de pregatire
sportiva, furnizare de cursuri de pregătire,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri în tehnici de înfrumuseţare,
cursuri educaţionale referitoare la automatizare,
cursuri de pregătire în medicină, cursuri

educative în domeniul finanţelor, coordonare
de cursuri prin corespondenţă, cursuri de
grădinărit, prin corespondenţă, furnizare de
cursuri de alfabetizare, organizare de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de nutriţie,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri
de instruire privind sănătatea, organizare şi
coordonare de cursuri, cursuri şcolare legate
de sprijinul educaţional, cursuri de pregătire
în industria turistică, cursuri de pregătire în
industria turismului, organizare de cursuri de
limbi străine, cursuri în arta meşteşugărească,
prin corespondenţă, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, cursuri de
pregătire în domeniul finanţelor, cursuri de
motricitate pentru copii preşcolari, cursuri pentru
dezvoltarea abilităţilor de consultanţă, cursuri
prin corespondenţă (învăţământ la distanţă),
cursuri de pregătire în domeniul asigurărilor,
cursuri de pregătire în domeniul contabilităţii,
cursuri de pregătire în domeniul ingineriei,
cursuri de pregătire în domeniul bancar, cursuri
de pregătire în domeniul ştiinţei, cursuri de
instruire în tabere educative, cursuri de pregătire
în activităţi sportive, cursuri de pregătire în
domeniul designului, organizare şi coordonare
de cursuri educaţionale, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare de cursuri de
educaţie fizică, cursuri în domeniul investiţiilor,
prin corespondenţă, punere la dispoziţie de
cursuri de instruire, organizarea de cursuri
de instruire pentru turişti , furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri, furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de evaluare a abilităţilor, cursuri prin
corespondenţă referitoare la îngrijirea casei,
furnizare de cursuri educaţionale referitoare
la telecomunicaţii, cursuri de instruire privind
pierderea în greutate, coordonare de cursuri
referitoare la administrarea afacerilor, organizare
de cursuri despre controlul greutaţii corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutăţi
i corporale, cursuri, antrenament şi instruire
în domeniul sportului, cursuri de pregătire în
materie de legislaţie, cursuri postuniversitare
în materie de tehnologie inginerească, cursuri
de sprijin pentru învăţarea limbilor străine,
cursuri în domeniul i nvestiţiilor personale,
prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
pregătire privind gimnastica, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de
instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri educaţionale în domeniul electronic,
cursuri de instruire privind menţinerea formei
fizice, servicii educative de tipul cursurilor
prin corespondenţă, servicii educaţionale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizare
de cursuri prin metode de învăţare programată,
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cursuri de pregătire în domeniul proiectării de
motoare, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
pregătire în domeniul afacerilor, furnlzare de
cursuri de pregatire in domeniul informaticii,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la canotaj, cursuri
de pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, furnizare de
şcoli şi cursuri de limbi străine, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanţelor,
organizare de cursuri prin metode de educaţie
deschisă, furnizare de cursuri educaţionale în
materie de informatică, cursuri de introspecţie
şi cunoaştere de sine (instruire), coordonare
de cursuri de instruire în domeniul ştiinţei,
cursuri de pregătire în domeniul asistenţei către
clienţi, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, pregătire
de cursuri şi examene în scop educaţional,
elaborare de cursuri de instruire şi de examene,
coordonare de cursuri de întreţinere a condiţiei
fizice, furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, cursuri de instruire în
elaborarea bazelor de date, transfer şi cunoştinţe
şi know-how economic (cursuri), elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, servicii educaţionale de furnizare a
cursurilor de educaţie, servicii de consultanţă în
domeniul cursurilor de instruire, cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, coordonare
de cursuri de pregătire în materie de afaceri,
organizare de ateliere profesionale şi cursuri de
pregătire profesională, organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă, servicii educative
sub formă de cursuri la nivel academic,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, organizare de cursuri de pregătire în
institute de învăţământ, furnizare de cursuri de
educaţie continuă în domeniul juridic, furnizare
de cursuri de instruire privind conştiinţa de
sine, coordonare de cursuri de pregătire în
domeniul managementului afacerilor, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul limbilor
străine, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, organizare si
coordonare de cursuri de zi pentru adulti,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
liceu, fumizare de cursuri de instruire la

nivel de colegiu, cursuri de reactualizare a
cunoştinţelor pentru examenele de stat, furnizare
de cursuri de educaţie continuă in domeniul
stomatologic, transfer de cunoştinţe şi know·how
in afaceri (cursuri), elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, educaţie in domeniul artei
prin intermediul cursurilor prin corespondenţă,
furnizare de cursuri de educaţie continua
in domeniul asistentei medicale, cursuri in
cadrul taberelor educative referitoare la tragerea
cu arcul, cursuri de sprijin pentru persoane
cu dificultăţi de exprimare orală, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, organizare de currsuri cu privire la
pregătirea in domeniul administrativ, organizare
şi coordonare de cursuri educative in domeniul
industriei turismului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la gestiunea timpului personal,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul in afaceri, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei, informaţiilor, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri in vederea pregătirii pentru
carieră, furnizarea de echipamente şi de cursuri
de pregătire in domeniul exerciţiilor, fizice,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă ,
la nivel de învăţământ, secundar, coordonare
de cursuri de învăţământ la distanţă , la nivel
de învăţământ primar, servicii de certificare in
educaţie , şi anume furnizare de cursuri şi
examinare, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri in vederea pregătirii în profesia,
aleasă, cursuri de instruire în planificarea
stra tegică in domeniul publicităţii, promovării
marketingului şi managementului, servicii de
certificare în educare , şi anume furnizare de
cursuri şi examinare, pedagogică, coordonare de
cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri si adulţi, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri in vederea pregătirii pentru
incadrare in campul muncii.

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/

șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
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metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub

formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
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care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
cabine telefonice din metal/ cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule

din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metallic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de 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
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specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la

ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
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televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42.  Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei

informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
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ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08511
(151) 26/11/2021
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
NEUTREEL

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de

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

din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
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de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice

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

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

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

───────

(210) M 2021 08512
(151) 26/11/2021
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
DONALAM

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize

metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de

lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
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metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice/cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,

neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea încărcăturilor/curele metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
cabine telefonice din metal/ cutii telefonice
din metal, cabluri de teleferic, legături de
tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp) publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile /contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu

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

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

───────

(210) M 2021 08513
(151) 26/11/2021
(732) ANDREI CALESU, STR. PUTUL

LUI ZAMFIR NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011684, ROMANIA

(540)
GOODALL

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08514
(151) 26/11/2021
(732) PROSONIC PRODCOM SRL, STR.

DIMITRIE COMSA NR.28, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

HA HOTEL ARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.01; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
administrarea hotelurilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
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oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor.
39. Servicii de turism, organizarea transportului
până la și de la hotel, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Cazare temporară, servicii hoteliere,
informații hoteliere, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, servicii de
catering hotelier, organizare de mese la hoteluri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, servicii prestate de
agenții pentru rezervării la hotel, furnizare de
informații hoteliere printr-un site web, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, restaurante cu
autoservire, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurante cu servire la pachet, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de saună, servicii de masaj.

───────

(210) M 2021 08515
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA
RUSEV ŞTEFANIA -
FLORENTINA, STR. SFÂNTA ANA
NR. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Nutrisential Innovation
from nature

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.14; 29.01.02;
29.01.03

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

clase:
1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, proteine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, materiale de filtrare a
substanțelor minerale.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, preparate
de albire și alte substanțe de spălare,
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preparate de curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, produse de curățat cosmetice,
creme de masaj, nemedicinale, odorizante,
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
antiperspirante, baze pentru parfumurile de
flori, preparate pentru baie, nemedicinale,
măști de înfrumusețare, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de albire pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, parfumerie, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
loțiuni și creme de corp parfumate, substanțe de
curățat pentru igienă personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice, cosmetice
pentru copii, betișoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a dinților,
paste de dinți, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, preparate
de duș pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant, șampoane uscate, preparate
de curățare uscată, produse pentru spălarea
ochilor, nemedicinale, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, cosmetice pentru
sprâncene, arome alimentare, apă micelară,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, uleiuri pentru parfumuri și arome,
parfumuri.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman șl veterinar, suplimente alimentare,
suplimente dietetice pe baza de acai pudră,
acizi pentru scopuri farmaceutice, acetați pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de albumină,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale:
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe baza de aiginat, alginați
pentru scopuri farmaceutice, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaioizi pentru
scopuri medicale, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, loțiune antibacteriană pentru spălarea
mâinilor, pilule antioxidante, ceai anti-astmatic,

astringenți pentru scopuri medicale, scutece
pentru bebeluși, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, preparate de baie pentru scopuri
medicale, preparate biologice pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri medicinale, suplimente dietetice pe
bază de caseină, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico - farmaceutice,
colagen pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, fenicuî pentru
scopuri medicale, alimente pentru bebeluși,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de lecitînă,
suplimente dietetice pe bază de semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, preparate
medicamentoase de toaletă, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, medicamente de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor e
matcă, pastile de slăbit, probiotice pentru scopuri
farmaceutice, tîncturi pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, preparate pe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu vitamine.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu dizabilități,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
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29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
lapte de migdale, băuturi pe baza de lapte de
migdale, aloe vera preparată pentru consum
uman, nuci glasate, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, grăsimi comestibile, produse
alimentare pe bază de pește, fructe conservate,
jeleuri de fructe, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, alune, gemuri, jeleuri alimentare, ulei
alimentar din semințe de in, ulei de porumb
alimentar, carne, lapte, ciuperci procesate, nuci
procesate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide, arahide procesate,
polen preparat ca produs alimentar, ulei de rapiță
alimentar, lapte de orez, semințe procesate, ulei
de susan alimentar, lapte de soia, ulei alimentar
din boabe de soia, ulei alimentar de floarea
soarelui, legume conservate.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț,
migdale proaspete, plante de aloe vera, orz,
tărâțe, hrișcă neprocesată, semințe de cereale,
citrice proaspete, nuci de cocos, făină de in,
alune de pădure, semințe de in comestibile,
boabe de roșcove, porumb proaspăt, nuci,
soya neprocesată, ovăz neprocesat, arahide
neprocesate, secară neprocesată.
32. Băuturi non-alcooltce, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nectaruri de
fructe, sirop de migdale, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi neafcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi

pe bază de orez, altele decât substituenții de
lapte, smoothie-uri, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, sucuri de
legume, esențe li extracte de fructe nealcoolice
pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor pentru produsele din
clasele 1, 3, 5, 10, 29, 30, 31, 32, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri pentru produsele din clasele 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31, 32.
44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
farmaceutică, prepararea reţelelor de către
farmacişti, sfaturi privind dieta şi nutriţia.

───────

(210) M 2021 08516
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Agenţia care are grijă de tine

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
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forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.

───────

(210) M 2021 08517
(151) 26/11/2021
(732) MALEX THOR SRL, COMUNA

APELE VII NR. 345, JUD. DOLJ,
DOLJ, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

TE TRAVEL CENTERS
OF EUROPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru, alb

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice,
produse de cofetărie și patiserie, snackuri,
înghețată, produse nealimentare, produse de
papetărie, cărți, ziare și reviste, produse igienice
și de toaletă, jucării, haine si echipamente
de protectie, accesorii auto, echipamente
electrice, echipamente electronice, accesorii
pentru telefoane mobile, administrarea stațiilor
de benzină pentru terți, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori).
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, staţii
de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), întreţinerea şi
repararea vehiculelor cu motor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, încărcarea
bateriilor la vehicule, curăţarea articolelor
de îmbrăcăminte, curăţarea uscată, spălarea
rufelor, spălarea lenjeriei, călcarea lenjeriei,
închirierea maşinilor de spălat rufele.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, furnizare si distributie de combustibili,
organizarea distribuirii de combustibili,
închirierea de garaje, parcare, închirierea
locurilor de parcare, închirierea de depozite,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, închirierea de vehicule,
închirierea containerelor de depozitare,
remorcare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de bar, servicii de bufet, servicii de
restaurant fast-food, servicii de cantină, servicii
de catering, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente şi băuturi, cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru oameni, servicii de toaletă
și dușuri publice.

───────

(210) M 2021 08518
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

#WeAreUnicorns

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
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cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.

───────

(210) M 2021 08519
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Fii fată deşteaptă!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.

───────

(210) M 2021 08520
(151) 26/11/2021
(732) WATERBERG BIG GAME

HUNTING PTY LTD, STR.
WATERBERG, PO BOX 973,
OTJAHEWITA, NAMIBIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTRO 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WABI PRIVATE
LUXURY GAME

RESERVE WATERBERG
WILDERNESS · 1927 ·

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.13

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

clase:
35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de publicitate privind industria
turismului, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu animale vii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale și
bovine înregistrate și comerciale, organizare și
coordonare de vânzări de animale.
39. Servicii de transport aerian, servicii de
transport aerian de mărfuri, servicii de transport
aerian de pasageri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de ghizi de turism, servicii de turism, servicii
oferite de agenți pentru organizarea de călătorii,
organizarea de călătorii, coordonarea organizării
de călătorii individuale și de grup, furnizare de
informații online despre călătorii, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de transport și călătorii,
organizare și intermediere de călătorii, servicii de
călătorii aeriene, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, transport,
închirierea mijloacelor de transport, organizare
și rezervare de călătorii, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Publicare de cataloage cu informații privind
călătoriile, instruire pentru vânătoare, organizare
de partide de vânătoare, servicii de ghiduri de
vânătoare.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, prestare de servicii de informații
despre cazare pe timpul călătoriilor și servicii
de agenții pentru rezervarea cazării pe timpul
călăloriilor, oferite călătorilor, cazare temporară
oferită de ferme de agrement, asigurarea de
hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
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vacanță, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni.
44. Servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
îngrijire a animalelor, asistență medicală pentru
animale, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii oferite
de complexuri balneare, servicii de stațiuni
balneare pentru sănătate.

───────

(210) M 2021 08521
(151) 26/11/2021
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI, NR.1B, SECTOR 1,
BUCURESTI, 12381, ROMANIA

(540)
MINISTORAGE

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

35. Servicii de publicitate și marketing online,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, dezvoltare de campanii
promoționale, creare de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08522
(151) 26/11/2021
(732) EKO PAPIR SRL, STR. KOSSUTH

LAJOS, NR. 33, AP. 10, JUDETUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Tarka MAGAZIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decat cele publicitare.

───────

(210) M 2021 08523
(151) 26/11/2021
(732) STEFAN MANTEA, STR. LONDRA

NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dr. Mantea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.25

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

44. Servicii de medicină alternativă,
chiropractica, servicii stomatologice, îngrijirea
sănătății, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoarele medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistență
medicală, îngrijire medicală, servicii de
ortodonție, fizioterapie/ terapie fizică, servicii de
chirurgie plastică, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională.

───────
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(210) M 2021 08524
(151) 26/11/2021
(732) MADIRAL SRL, STR. 9 MAI,

NR. 78, MEZANIN, BIROU NR.
3, JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

KH KUB HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru ,
alb

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

43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru

alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
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consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2021 08525
(151) 26/11/2021
(732) FLOMON GUARD SRL, PIATA

UNIRII, BLOC Z32 AP. 2, JUDETUL
BIHOR, ALESD, 415100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLOMON GUARD FM G

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 05.03.17;
24.01.05

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2021 08526
(151) 26/11/2021
(732) COSMO PHARM SRL, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)
COSMO PHARM

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

5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2021 08527
(151) 26/11/2021
(732) FLORIN-ROBERTINO FLOREA,

STR. ZBOINA NEAGRĂ NR.
8-10, BL. 91-95, SC. 3, ET. 3, AP.
103, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Ganomag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 11.03.03; 01.15.11

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: cafea, băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de băuturi pe bază de cafea, ceai,
amestecuri de băuturi pe bază de ceai, ciocolată,
amestecuri de băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi nealcoolice,
și anume sucuri de fructe, băuturi din sucuri
de fructe și din plante, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, miere și produse pe
baza de miere, propolis, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, tincturi pe baza de plante, tincturi
medicinale, cosmetice, produse de îngrijire

a pielii, și anume creme, loțiuni și creme
hidratante, produse de îngrijire personală, și
anume pastă de dinți, din producţie proprie
şi a unor terţi, (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 08528
(151) 26/11/2021
(732) MARRO ELECTRIC SYSTEMS

SRL, STR. PALISANDRULUI NR.
14, PARTER C1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MARRO ELECTRIC SYSTEMS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 01.15.03

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

clase:
7. Grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
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generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare.
9. Stabilizatoare de tensiune, panouri de
comandă (electrice).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la grupuri electrogene, generatoare,
grupuri generatoare electrice, generatoare
electrice diesel, generatoare de curent
continuu, generatoare de înaltă tensiune,
instalații generatoare de energie, generatoare
electrice care folosesc celule solare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de vânzare cu amanuntul si
cu ridicata în legătură cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie
electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic in legatura cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie

electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de intermediere comercială,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Întreținere și reparații de grupuri
electrogene, instalare de generatoare de
electricitate, servicii de montaj grupuri
electrogene, reparare și întreținere de
generatoare de electricitate, servicii de consiliere
cu privire la instalarea generatoarelor, servicii
de reparații pentru grupuri electrogene și
generatoare electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de
generatoare de energie electrică.
40. Închiriere de generatoare de curent electric.

───────
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(210) M 2021 08529
(151) 26/11/2021
(732) MARCELA STANCU, SAT 2 MAI,

JUD. CONSTANȚA, COMUNA
LIMANU, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

La Polovnik

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.01; 02.03.23;
11.01.02; 25.01.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2021 08530
(151) 26/11/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Emetozen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
și preparate pe bază de vitamine, vitamine și
preparate pe bază de vitamine sub formă de
acadele si jeleuri.

───────

(210) M 2021 08531
(151) 26/11/2021
(732) BOGDAN DELIU, STRADA

MARIA ROSETTI NR.12 AP.1,
BUCUREȘTI, 020485, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, centuri pentru umeri,
carton imitație de piele, piei de bovine, blănuri
vândute vrac, casete din piele sau din piele
artificială, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, blană semiprelucrată, blană
de animale, blană artificială, articole de piele
vândute vrac, huse de arc, bagaje, bagaje
(genți), articole de voiaj, armaturi pentru
genți (piese structurale de genți), bagaje
(pentru călătorie), bagaje de călătorie, bagaje
de mână, borsete, borsete pentru bărbați,
borsete pentru scutece, borsete pentru unelte,
vândute goale, borsete și genți de purtat la
brâu, rucsacuri pentru purtat copii, cufere (de
voiaj) din împletitură de răchită kori, cufere
(bagaje), cufere și geamantane, curele de
bagaje cu încuietori, curele de umăr din
piele, curele pentru bagaje, curele pentru genți
de mână, curele pentru portmonee, cutii de
machiaj, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii de
transport, cutii pentru cravate, pentru voiaj,
cutii pentru cravată, cutii pentru cărți de vizită
(portvizite), mape pentru documente, mape
pentru documente (marochinărie), dosare pentru
conferințe, etichete pentru bagaje, etichete
pentru bagaje (articole din piele), geamantane
mari (cufere) de călătorie, geamantane de
mici dimensiuni, geamantane pentru sejururi
scurte, genți, genți boston, genți casual, genți
cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
genți de mână, genți de mână (poșete), genți
de mână pentru bărbați, genți de plajă, genți
de pânză, genți de seară, genți de stradă,
genți de transport universale, genți de umăr,
genți de umăr pentru copii, genți de voiaj cu
rotile, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru
pantofi, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport,
genți din blană sintetică, genți din imitatie de
piele, genți din piele, genți din pânză, genți
diplomat, genți diplomat pentru documente, genți
fabricate din pânză, genți flexibile pentru haine,
genți impermeabile, genți pentru accesorii de
tricotat, genți pentru camping, genți pentru
cosmetice (fără conținut), genți pentru cosmetice
vândute goale, genți pentru curieri, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru gimnastică,
genți pentru haine, genți pentru ieșiri la sfârșit

de săptămână, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți pentru sport, genți pentru scutece, genți
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete,
genți pentru șa, genți pentru școlari, genți
scoțiene, genți servietă, genți sport de uz
general, genți sportive, genți stil bandulieră,
genți sub formă de tub, genți și portofele din
piele, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți universale de sport cu rotile,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse de voiaj
pentru articolele de îmbrăcăminte, huse pentru
bagaje, huse pentru costume, huse pentru
costume, cămăși și rochii, huse pentru pantofi,
huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, huse
pentru încălțăminte, huse speciale adaptate
pentru transportarea bastoanelor pliante de
mers, mape pentru foi, mape pentru transportul
documentelor, mape pliabile pentru documente,
mape port-desen (geamantane), mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
închizători pentru portmonee de mărunțis, port-
abonament, portcarduri (marochinărie), portchei,
portchei din imitații de piele, portchei din piele,
portmantouri, portmonee, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portmonee, nu
din metale prețioase, portmonee fabricate din
metale prețioase, portofele, portofele atașabile
la curea, portofele cu compartimente pentru
carduri, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele, portofele din piele pentru carduri de
credit, portofele din piele pentru cardurile de
credit, portofele pentru monede neconfecționate
din metal pretios, portofele, inclusiv portcarduri,
poșete, poșete de damă, poșete de mână,
poșete de mână care nu sunt confecționate din
metale prețioase, poșete de seară, poșete din
imitație de piele, poșete din piele, poșete din zale
împletite, poșete mici (genți de mână), poșete
mici de purtat sub braț, poșetuțe tip minodiere,
pungi personalizate suveniruri, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, randsels
(ghiozdane japoneze), ranițe, ranițe (rucsacuri),
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri de munte,
rucsacuri de zi, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
alpiniști, rucsacuri tip raniță, saci de voiaj, sacoșe
cu șireturi, sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe
de umăr, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe textile pentru cumpărături, serviete,
serviete (articole din piele), serviete din imitație
de piele, serviete din piele, serviete diplomat,
săculețe, săculețe pentru machiaj, chei și alte
obiecte personale, săculeți cu cordon, săculeți
din piele, genți pentru școlari, serviete pentru
școlari, serviete pentru școlari, serviete și genți
diplomat, genți pentru sport, structuri pentru genți
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de mână, suporturi din imitație de piele pentru
cărți de credit, suporturi din piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru bancnote, suporturi
pentru carduri (portofele), suporturi pentru
carduri de credit, din piele, suporturi pentru
cărți de credit, suporturi pentru cărți de vizită,
suporturi pentru transportat haine, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, suporturi sub
formă de tocuri pentru chei, tocuri din piele,
tocuri pentru permis de conducere, tolbe de
vânătoare (accesorii de vânătoare), truse de
ras vândute goale, truse de scule, din piele
(goale), truse de toaletă (fără conținut), truse
de toaletă (marochinărie), tășcuțe japoneze
(shingen-bukuro), truse de voiaj, truse medicale
goale, pentru uzul medicilor, valijoare pentru
articole de îmbrăcăminte de noapte (genți pentru
sejururi scurte), valize, valize cu motor, utilizabile
ca mijloc de transport, valize cu rafturi intergate,
valize cu rotile, valize de piele, valize pe
rotile, cufere de voiaj, saci de voiaj, truse de
voiaj (marochinărie), cadre pentru poșete, cadre
de pus în spate pentru transportul copiilor,
cărucioare pentru cumpărături cu roți.

───────

(210) M 2021 08532
(151) 26/11/2021
(732) AZAFRAN S.R.L., STR. DANAIDE,

NR. 40, CAMERA 1, AP. 2, SAT
DUMBRĂVIŢA, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MÂNCURRY

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 08533
(151) 26/11/2021
(732) SC LANELKA SRL, STR.

ONISIFOR GHIBU NR. 10A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

lanelka

(531) Clasificare Viena:
03.04.11; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, veste matlasate,
veste din fleece, veste cu umplutură de puf,
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veste, uniforme școlare, uniforme, tutuuri, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), tricouri tip
polo, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte), tricotaje,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni de),
trenciuri, topuri din fleece, topuri croșetate,
ținută stil casual, topuri (articole vestimentare),
togi, taioare-pantalon, taioare, supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), șoșoni,
șosete și ciorapi, șosete termice, șosete până
la glezne, șosete peste genunchi, șosete pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sport, șosete
pentru bărbați, șosete fără talpă, jartiere pentru
șosete bărbătești, șosete de lână, șosete cu
talpă, șosete, șorturi, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), seturi de bluză și jachetă,
scutece, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri și
eșarfe, șaluri pentru umeri, șaluri de pus pe cap,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri,
salopetă de copii, salopete de lucru, salopete,
rochii pentru sugari și copii mici, rochii pentru
gravide, rochii pentru femei, pulovere din molton,
pulovere fără mâneci, pulovere groase, pulovere
tip polo, redingote, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu glugă, pulovere,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine de damă, pelerine, pardesiuri, pardesie
scurte, pardesie din molton, papioane, pantaloni
sport care absorb umezeala, pantaloni scurți
pentru sport, pantaloni scurți matlasați de uz
sportiv, pantaloni scurți din material plușat,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă cu pieptar, pantaloni rezistenți
la vânt, pantaloni pentru gravide, pantaloni
pentru copii, pantaloni mulați, pantaloni matlasați
de uz sportiv, pantaloni lungi, pantaloni largi,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de zăpadă, pantaloni de sport, pantaloni de schi,
pantaloni de relaxare, pantaloni de protecție,
pantaloni de ploaie, pantaloni de ocazie,
pantaloni de jogging, pantaloni de drumeție,
pantaloni de antrenament, pantaloni colanți,
pantaloni, pantalonași pentru bebeluși, paltoane,
măști de față (îmbrăcăminte), mănuși tricotate,
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
mănuși de iarnă, mănuși, mantouri, mantale
de ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
pentru femei, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete lungi,
jachete (îmbrăcăminte), jachete groase, jachete
din tricot, jachete din polar, jachete, izmene,

îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
nou născuți, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, halate
pentru gravide, halate de baie cu glugă, halate
de baie, haine tricotate, haine pentru copii,
haine din lână, haine de stradă, haine de lucru,
haine de iarnă, haine de casă, gulere, glugi,
geci, fuste-pantalon, fuste plisate, fuste, fulare
(îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare (eșarfe
pentru gât), fulare tubulare, flanele de lână,
flanele, eșarfe pentru gât (fulare), eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe, egări, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), cravate, costume,
confecții, combinezoare (îmbrăcăminte), colanți
de lână, colanți, ciorapi, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cămăși și furouri, cămăși sport care absorb
umezeala, cardigane, capoate, cape și pelerine,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși, broboade (articole de îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), bolerouri, bluzoane,
bluzițe pentru bebeluși, bluze scurte, bluze cu
guler pe gât, bluze cu glugă, bluze, blazere,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete
cu mâneci, nu din hârtie, batiste de buzunar,
bandane, baticuri, articole vestimentare pentru
bărbați, articole purtate în jurul gâtului, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, șosete joase pentru
încălțăminte, încălțăminte de sport, pâslari
(cizme din fetru), papuci de casă, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, mocasini, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), botoșei, balerini
(încălțăminte), șepci (articole de îmbrăcăminte),
pălărioare de soare, pălării pentru femei, pălării
din lână, pălării, fesuri, căciuli tricotate, căciuli tip
cagulă, cagule pentru schiori, căciuli cu ciucuri,
bonete tricotate, berete din lână, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), articole
de purtat pe cap pentru copii, îmbrăcăminte.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri din clasa 25
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(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08534
(151) 26/11/2021
(732) NAILS FIRST SRL, CALEA

NATIONALA,88, JUDEŢ
BOTOŞANI, FRUMUSICA,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

ARABIC DUBAI

(531) Clasificare Viena:
07.01.25; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Ojă de unghii.
───────

(210) M 2021 08535
(151) 26/11/2021
(732) INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL NR. 42, JUDEŢ ALBA,
SEBES, ALBA, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 113311,
ROMANIA

(540)
Infopharm burov forte

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

5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 08536
(151) 26/11/2021
(732) SC LUCKYCARWASH SRL-D,

STR. VENETIA, NR.1, AP.13,
JUDETUL TIMIS, DUMBRAVITA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Track Your WORKOUTS
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Jurnale și agende.
───────

(210) M 2021 08537
(151) 26/11/2021
(732) COLOR FUNKY STYLE SRL, STR.

GRIGORE URECHE NR. 7A, CASA
CU ABSIDA, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

Blades pentru pasionați

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.03

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

8. Satâre (cuţite), tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri).
20. Uleiuri anti-corozive şi uleiuri pentru
conservarea lemnului.
21. Veselă pentru camping.
35. 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, servicii ce pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, publicarea
de texte publicitare, marketing, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă, administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, 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, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
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publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08539
(151) 27/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
A'dorata

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

14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente

de măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 08540
(151) 27/11/2021
(732) FONIX GSM SRL, STR. INTRE

LACURI, NR. 24-26, BL. C3, ETAJ
D, AP. 20, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

FONIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/11/2021-28/11/2021

ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, huse pentru
pagere, huse pentru tablete, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
adaptate pentru calculatoare, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru calculatoare
tabletă, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, huse din piele pentru tablete, huse
adaptate pentru calculatoare netbook, huse
pentru receptoare de telefon, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse pentru tastaturi
de calculator, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse pentru calculatoare de tip laptop,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, folii de protecție pentru tablete,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
lentilele telefoanelor inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, căști audio, căști stereo,
căști, casti fara fir, cutii pentru căști, căști pentru
telefoane, căști pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane mobile, cabluri adaptoare
pentru căști, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști cu microfon pentru utilizare
cu calculatoare, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
cabluri telefonice, cabluri usb, cabluri audio,
cabluri video, cabluri telefonice electrice, cabluri
pentru calculatoare, cabluri de telecomunicații,
cabluri de conectare.

───────

(210) M 2021 08541
(151) 27/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
PARTER, BUCURE?TI, 012052,
ROMANIA

(540)
ADORADA

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

14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie , instrumente de cronometrare ,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată.

───────
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(210) M 2021 08548
(151) 28/11/2021
(732) DECADANCE ART BAR SRL,

STR. CONSTANTIN DANIEL
NR. 11/ VASILE ALECSANDRI
NR. 4, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010294, ROMANIA

(540)

DECADANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii ale barurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de alimentație publică, servicii
de catering.

───────

(210) M 2021 08549
(151) 28/11/2021
(732) MONTANA POPA SRL, STR.

GHEORGHE BARITIU NR. 40,
JUDEȚ ALBA, BLAJ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
De la Basu,

mezeluri ca altadata
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, preparate din carne, peste,
pasari de curte si vanat, alimente pe baza de
carne, peste, pasari de curte si vanat, mezeluri.

───────

(210) M 2021 08550
(151) 28/11/2021
(732) CAMELIA CRACIUN, STR.

NOULUI NR. 197M, JUDEȚ
BRAȘOV, HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Kam Arts & Happiness

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.05; 26.13.01

(591) Culori revendicate:roz deschis, roz
închis , turcoaz , albastru, alb, mov

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

16. Picturi, tablouri (picturi) cu sau fără ramă,
portrete sub formă de picturi, albume, invitații,
gravuri, felicitări (tipărite), ilustrații, postere,
reprezentări grafice, reproduceri grafice, fluturași
publicitari, benzi desenate, figurine din papier
mache.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jucării și obiecte de divertisment, decorațiuni
pentru pomul de Crăciun.

───────
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Cereri Mărci publicate în 06/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07441 23/04/2015 Match Group, LLC SWIPE RIGHT

2 M 2021 07536 24/12/2019 Oyster Cosmetics S.p.A. FREECOLOR
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(210) M 2021 07441
(151) 23/04/2015
(732) Match Group, LLC, P.O. BOX

25458, DALLAS, 75225, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SWIPE RIGHT

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

45. Servicii matrimoniale, servicii de rețele de
socializare, de prezentare și de organizare de
întâlniri.

───────

(210) M 2021 07536
(151) 24/12/2019
(732) Oyster Cosmetics S.p.A., VIA

BARZIZZA 37/A, CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, MANTOVA,
46043, ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
FREECOLOR

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

3. Săpun, parfumerie, cosmetice, loțiuni pentru
îngrijirea părului, uleiuri eterice, nuanjatoare
de păr, creme cosmetice, preparate de albire
(decolorant) pentru scopun cosmetice, fixativ
pentru par, preparate pentru ondularea părului,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea culorii, șampoane,
șampoane uscate: colorant cosmetici, lofuni
pentru păr, produse cosmetice pentru par, creme
de par, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru a face părul mătăsos, gel
pentru păr, produse pentru hidratarea părului,
ulei de par, preparate cosmetice pentru par și
pielea capului, preparate și tratamente pentru
păr, tratamente pentru păr, preparate pentru
înfrumusețarea părului, decoloranti pentru păr,
spumă pentru păr, produse pentru nuanțarea

părului, loțiuni tonice pentru păr, tratamente
permanente pentru păr.

───────
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