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Cereri Mărci publicate în 09/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02176 03/04/2021 ANA-MARIA SARAGIA AMSaragia

2 M 2021 02488 02/04/2021 ALESI NB SRL Atelier de Margelit

3 M 2021 02569 02/04/2021 CRISTIAN VIȘAN Nea Mitică

4 M 2021 02675 02/04/2021 ŞTEFAN LUNGU MIAZĂ - VORBĂ DE LA
ŞOAPTE LA FAPTE

5 M 2021 02693 02/04/2021 SOCIETATEA NAȚIONALĂ A
APELOR MINERALE SA

TÂRGUL NAŢIONAL AL
APELOR MINERALE

6 M 2021 02698 02/04/2021 CLOUD DATA HOSTING SRL datahost

7 M 2021 02700 02/04/2021 MARIUS - BOGDAN PISLARIU HAPPY DOG

8 M 2021 02701 02/04/2021 MARIUS - BOGDAN PISLARIU S'O URMĂ DE TRADIŢIE

9 M 2021 02702 02/04/2021 MARIUS - BOGDAN PISLARIU LA FIERĂRIE

10 M 2021 02703 02/04/2021 FACTORY EVENTS
SOLUTIONS SRL

MUZEUL MUZICUTELOR

11 M 2021 02704 02/04/2021 ATTILA BIRO context.ro

12 M 2021 02705 02/04/2021 EMI SHIELDING DOMENIUL VADU SĂPAT

13 M 2021 02706 02/04/2021 ARTI MONDO ANG SRL DACIA

14 M 2021 02707 02/04/2021 DOUBLEZEN SRL Haks

15 M 2021 02708 02/04/2021 CARAMALAU SANDA Reinvent CONSULTING

16 M 2021 02709 02/04/2021 DOUBLEZEN SRL Vreau Chestii

17 M 2021 02710 02/04/2021 DUMITRU MIHAI DUM DUM KEBAB

18 M 2021 02711 02/04/2021 NOVARTIS AG BALDESTIN

19 M 2021 02712 02/04/2021 NOVARTIS AG TABFYL

20 M 2021 02713 02/04/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

EU Perfume 0% Allergens*

21 M 2021 02714 02/04/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers premium care DERMA
COMFORT ULTRA COMFORT
ULTRA PROTECTION EU
PERFUME 0% ALLERGENS

22 M 2021 02715 02/04/2021 TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI
SRL

TFC

23 M 2021 02716 02/04/2021 CORNEL - DAN SABOU
VASILICA - IULIANA LUCIAN

QANON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 02717 02/04/2021 EMIL-SORIN GĂGEANU-

DUMITRESCU
Artistic Dent PRIMUM NON
NOCERE EST 2009

25 M 2021 02718 02/04/2021 ASOCIATIA FAPTE JAZZ IN THE Park

26 M 2021 02719 02/04/2021 AVICARVIL SRL AVICARVIL

27 M 2021 02720 02/04/2021 DANIEL-AUGUSTIN
SOMEŞANU

Marsul Pentru Viata

28 M 2021 02721 02/04/2021 ASOCIATIA FAPTE S.R.L. CLASSIC UNLIMITED

29 M 2021 02722 02/04/2021 FARMEC SA FARMEC

30 M 2021 02723 02/04/2021 PATRIKEV S.R.L. PATRIKEV

31 M 2021 02724 02/04/2021 MADRADVIC ENTERPRISE
S.R.L.

TruInterior

32 M 2021 02725 02/04/2021 SOCIETATEA DE GESTIUNE
COLECTIVĂ A DREPTURILOR
DE AUTOR DIN DOMENIUL
ARTELOR VIZUALE

Societatea de Gestiune Colectivă
a Drepturilor de Autor în
Domeniul Artelor Vizuale -
VISARTA

33 M 2021 02726 02/04/2021 GLASS PROTECT SOLUTIONS
S.R.L.

GlassProtect

34 M 2021 02727 02/04/2021 LAKE NAUTIC SPORTS SRL NOMAD BOAT LIFT

35 M 2021 02728 02/04/2021 DONAROSSO SRL D DONAROSSO Mătase
Naturală

36 M 2021 02730 03/04/2021 INPA FASHION SRL PIZZA & GRILL NAPOLEON

37 M 2021 02731 04/04/2021 TEODORA-MARIA NEGREANU
DANUT-NICOLAE HUMA

TMM

38 M 2021 02732 04/04/2021 IONICA SIMONA VEZETEU PLAFARIA

39 M 2021 02733 04/04/2021 AVICENNA HEALTHCARE SRL Ocean's Vitamins & Minerals
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(210) M 2021 02176
(151) 03/04/2021
(732) ANA-MARIA SARAGIA, ȘOS.

OLTENIȚEI 388, BLOC 1, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMSaragia

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

24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02488
(151) 02/04/2021
(732) ALESI NB SRL, SOS. IANCULUI

60, BUCURESTI, 030127,
ROMANIA

(540)
Atelier de Margelit

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

14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, produse de bijuterie.

───────

(210) M 2021 02569
(151) 02/04/2021
(732) CRISTIAN VIȘAN, STR.

ARMONIEI, NR. 4, JUDEŢ
IALOMIŢA, URZICENI, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Nea Mitică

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.11; 11.01.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/04/2021-04/04/2021

scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, 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, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
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 oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
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 cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, 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 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, sevicii
de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2021 02675
(151) 02/04/2021
(732) ŞTEFAN LUNGU, CALEA PLEVNEI

NR. 16, ET. 6, AP. 16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010231, ROMANIA

(540)

MIAZĂ - VORBĂ DE
LA ŞOAPTE LA FAPTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 25.01.25;
24.11.05; 03.03.02; 03.03.24

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

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

───────
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(210) M 2021 02693
(151) 02/04/2021
(732) SOCIETATEA NAȚIONALĂ A

APELOR MINERALE SA, STR.
SCĂRLĂTESCU, NR.15, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TÂRGUL NAŢIONAL AL
APELOR MINERALE

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 01.15.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02698
(151) 02/04/2021
(732) CLOUD DATA HOSTING SRL,

STRADA LUNII NR.5, BL.L20,
BIROU 13, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

datahost

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

38. Servicii de telecomunicații, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicațiilor, flux continuu
(streaming) de date, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o rețea globală de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, servicii de e-mail și
cutii poștale electronice, transmisie de mesaje
electronice (servicii de date de e-mail).
42. Găzduirea site-urilor (site-uri web), găzduire
pe servere, servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, consultanţă în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
închirierea serverelor web, salvare electronică
de documente și e-mailuri arhivate, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de autentificare pentru
securitatea informatică, găzduire de server,
gazduire de continut digital, găzduire de
platforme pe internet, găzduire de portaluri
web, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, găzduire de platforme de comunicații pe
internet, găzduire de pagini web pe internet
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(hosting), găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de pagini
web ale terților pe un server, pentru o rețea
globală de calculatoare, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet, consultanță
în domeniul software-ului de securitate, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele.
45. Închiriere de nume de domeniu de internet,
servicii de consiliere pentru alegerea numelui
de domeniu, înregistrarea numelor de domeniu
pentru identificarea utilizatorilor pe o rețea
globală de calculatoare (servicii legale).

───────

(210) M 2021 02700
(151) 02/04/2021
(732) MARIUS - BOGDAN PISLARIU,

STR. RÎNDUNICII NR. 2, BL.37,
SC.G, ET.3, AP.11, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
HAPPY DOG

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea, prepararea
alimentelor, servicii de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 02701
(151) 02/04/2021
(732) MARIUS - BOGDAN PISLARIU,

STR. RÎNDUNICII NR. 2, BL.37,
SC.G, ET.3, AP.11, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
S'O URMĂ DE TRADIŢIE

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

43.  Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de restaurant,
servicii de bar, servicii de cafenea, prepararea

alimentelor, servicii de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 02702
(151) 02/04/2021
(732) MARIUS - BOGDAN PISLARIU,

STR. RÎNDUNICII NR. 2, BL.37,
SC.G, ET.3, AP.11, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
LA FIERĂRIE

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

43.  Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de restaurant,
servicii de bar, servicii de cafenea, prepararea
alimentelor, servicii de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2021 02703
(151) 02/04/2021
(732) FACTORY EVENTS SOLUTIONS

SRL, STR. OITUZ NR.18,
JUD. SUCEAVA, MUNICIPIUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MUZEUL MUZICUTELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.01

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

15. Instrumente muzicale.
───────
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(210) M 2021 02704
(151) 02/04/2021
(732) ATTILA BIRO, CALEA VICTORIEI,

NR. 21-23, ET. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030023, ROMANIA

(540)
context.ro

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, biblioteci de cercetare dotate cu
lucrări de referință și arhive documentare,
servicii jurnalistice, servicii jurnalistice în
sistem liber-profesionist, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de ziare, publicare de jurnale, publicare de
reviste, publicare de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de anuare, publicarea
de fotografii, publicare de materiale educative,
publicare de cărți instructive, publicare de
buletine informative, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, servicii de publicare
electronică, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia a ziarelor, publicare de fișe
informative, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia a revistelor, publicare și
editare de cărți, publicare de cărți și reviste,
pregătirea de texte pentru publicare, publicare
de materiale educative tipărite, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare on-
line, publicare de reviste pe internet, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicarea de
reviste pentru consumatori, servicii de publicare
de text electronic, alta decât publicarea textelor
cu scop publicitar, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare de

periodice și cărți în format electronic, publicare
pe internet a unui ziar pentru clienți, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și de
informații audio și/sau video, servicii de reporteri
de știri, divertisment de natura emisiunilor de
știri televizate, pregătirea programelor de știri
pentru difuzare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet

───────
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(210) M 2021 02705
(151) 02/04/2021
(732) EMI SHIELDING, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 82,
CAMERA 19 ET. 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL VADU SĂPAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

(591) Culori revendicate:verde ( Pantone
8643 C)

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

33. Vin, vin spumant, vin alb, vin fiert, vin roșu,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vin
de fructe, vin de struguri, vin de mure, vin de
căpșuni, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vin
pentru gătit, vinuri neacidulate, vinuri de desert,
băuturi pe bază de vin, băuturi care conțin vin
(șprițuri), vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vinuri roșii spumante, vinuri albe spumante
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de vânzare cu amănuntul
și ridicata în legătură cu vinuri, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de publicitate, marketing și promovare pentru
vinuri, gestiunea afacerilor comerciale, asistență
în afaceri, management și servicii administrative
cu privire la vinuri, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,

servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de vinuri, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri (exceptand
transportul lor), astfel de servicii 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.
39. Livrare de vinuri, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
antrepozitare vamală de vinuri
41. Publicarea de materiale tipărite referitoare
la vinuri cu exceptia celor cu scop publicitar,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului

───────
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(210) M 2021 02706
(151) 02/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 11.03.08

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

20. Mobilier, dulapuri, paturi, birouri, uși pentru
mobilă, mobilă.
29. Bucăți de carne de pui, cârnați, carne și
produse din carne, caltaboș, cârnați afumați,
cârnați din carne de pui, carne de porc, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de curcan,
carne ambalată, carne afumată, carne, carne
proaspătă, carne feliată, carne de vită, carne
de rață, ficat, curcan, cotlete de porc, carne
tocată, mezeluri, jambon, pui, pastramă de pui,
pastramă de porc, pastramă, șuncă, tobă, salam,
brânzeturi, brânză de oaie, brânză din lapte
de capră, mix de brânzeturi, creme de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, caș, preparate cu
brânză de țară, brânză proaspătă de vaci, iaurturi
de băut, iaurturi cremoase, iaurt, lapte de oaie,
lapte de capră, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte bătut, smântână, lapte
praf, lapte de vacă, unt, smântână (produse
lactate), smântână grasă.

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse din clasa 29
respectiv: carne, pește, preparate din carne,
alimente din carne și 20 respectiv: mobilier,
dulapuri, paturi, birouri, uși pentru mobilă,
mobilă.
41. Evenimente, respectiv: Conferinţe în
domeniul HoreCa, târguri în domeniul HoreCa
cu scop educaţional sau cultural, seminarii
în domeniul HoreCa (instruire) webminarii
în domeniul HoreCa(instruire), educație,
consultanță și furnizarea de instruire în domeniul
HoReCa.
43. Servicii oferite de unități de cazare, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2021 02707
(151) 02/04/2021
(732) DOUBLEZEN SRL, CALEA

VACARESTI NR. 230, BL 70B,
SC A, ET 6, AP 24, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040057, ROMANIA

(540)
Haks

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice.

───────

(210) M 2021 02708
(151) 02/04/2021
(732) CARAMALAU SANDA, STR.

BRĂILEI, NR. 220, BL.C8, SC.1, ET.
6, AP. 24, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Reinvent CONSULTING
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(531) Clasificare Viena:
23.01.05; 26.04.06; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07

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

clase:
35. Consultanță administrativă în materie de
relocalizare a firmelor, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
furnizarea de date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, servicii oferite de experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
furnizare de asistență (afaceri) în exploatarea
francizelor, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, înregistrarea de
comunicate ferise și de date (lucrări de birou),
intermediere publicitară, întocmire de rapoarte
economice, management de afaceri comerciale,
management în procesele de afaceri, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
management al riscului afacerilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
asistenți pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, căutare de
sponsorizare, publicitate, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, întrebări privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii de informații competitive, reproducerea
documentelor, audit financiar, servicii de
secretariat.

───────

(210) M 2021 02709
(151) 02/04/2021
(732) DOUBLEZEN SRL, CALEA

VACARESTI NR. 230, BL. 70B,
SC. A, ET. 6, AP. 24, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040057, ROMANIA

(540)

Vreau Chestii

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #f05a2a),
verde (HEX #1aa2ae)

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

───────
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(210) M 2021 02710
(151) 02/04/2021
(732) DUMITRU MIHAI, STR.

CASTANULUI NR. 8-12, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050707, ROMANIA

(540)

DUM DUM KEBAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
30-7C)

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cantină, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de mâncare la pachet, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servi oferite de rotiserii, servicii de
catering, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de fast-fooduri, servicii
de fast food la pachet, servicii de restaurant tip
fast-food cu autoservire, servicii de alimentație
publică pentru vânzare directă sau la domiciliu,
prepararea şi servirea de kebab (exceptând
transportul lor).

───────

(210) M 2021 02711
(151) 02/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
BALDESTIN

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2021 02712
(151) 02/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TABFYL

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────
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(210) M 2021 02713
(151) 02/04/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI
OHIO, 45202, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

EU Perfume 0% Allergens*

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

5. Scutece pentru bebeluși, scutece-pantalon
pentru bebeluși, scutece-pantalon pentru
bebelușii care învață să folosească toaleta.

───────

(210) M 2021 02714
(151) 02/04/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI
OHIO, 45202, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium care
DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT

ULTRA PROTECTION EU
PERFUME 0% ALLERGENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 25.01.19

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

5. Scutece pentru bebeluși, scutece-pantalon
pentru bebeluși, scutece-pantalon pentru
bebelușii care învață să folosească toaleta.

───────
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(210) M 2021 02715
(151) 02/04/2021
(732) TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI

SRL, STR. TUDOR VLAMIRESCU
NR. 2-4, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400225, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TFC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.15.25

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

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02716
(151) 02/04/2021
(732) CORNEL - DAN SABOU, STR.

ARIEȘULUI NR.1, AP.28, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430392, MARAMUREȘ, ROMANIA
VASILICA - IULIANA LUCIAN,
STR. ARIEȘULUI NR.1, AP.28,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430392, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
QANON

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
38. Radiocomunicații, comunicații mobile radio,
servicii de radiodifuziune, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, transmisie
de programe radio, transmisie radio prin
cablu, difuzarea la radio și televiziune,
difuzare de programe prin radio, transmisie și
recepție prin radio, operarea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, servicii de
radiodifuziune prin internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele
de cablu sau fără fir, transmitere de programe
radio și de televiziune, difuzare de programe
radio și de televiziune, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
radiodifuziune de programe de televiziune
pe internet, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, transmisie de
programe de radio și televiziune prin satelit,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune prin
cablu, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio și televiziune, inclusiv prin rețele
de cablu, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, telecomunicații
prin intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, transmisie TV prin internet, servicii
de difuzare video, audio și TV, difuzare
de televiziune prin satelit, transmitere de
programe de televiziune, difuzare de programe
de televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, exploatarea emițătoarelor
de televiziune pământ-satelit, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de .televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
exploatare de rețele de televiziune prin cablu.
41. Producții de film, televiziune și radio,
producție și prezentare de programe de radio,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe tv,
producție de televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, producție de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, programe de
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televiziune prin cablu (programare), închirierea
de posturi de radio și televiziune, producție de
programe de televiziune în direct.

───────

(210) M 2021 02717
(151) 02/04/2021
(732) EMIL-SORIN GĂGEANU-

DUMITRESCU, STR. MAXIMILIAN
POPPER NR. 45, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Artistic Dent PRIMUM
NON NOCERE EST 2009

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
chirurgie.

───────

(210) M 2021 02718
(151) 02/04/2021
(732) ASOCIATIA FAPTE, STR.

DONATH, NR. 192, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

JAZZ IN THE Park

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
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și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment,
sport și cultură, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, parcuri
de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, servicii de spectacole
în direct, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, organizare de divertisment
muzical, spectacole muzicale live, servicii de
biblioteci muzicale, concerte muzicale pentru
televiziune, închiriere de instrumente muzicale,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de educație
muzicală, concerte muzicale pentru radio,
organizare de concursuri muzicale, închiriere
de casete muzicale, publicare de lucrări
muzicale, publicare de texte muzicale, producție
de videouri muzicale, servicii de compoziții

muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, reprezentații muzicale
în direct, servicii de editare și înregistrare
muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii de instruire
în domeniul muzical, servicii de divertisment
muzical cu jazz, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, prezentare de concerte,
divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, compunere de muzică pentru terți,
compunere de cântece, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), cluburi de
fani, centre de divertisment, servicii oferite de
cabarete și discoteci (divertisment), coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, servicii oferite
de coruri de muzică gospel, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line.

───────
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(210) M 2021 02719
(151) 02/04/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUDEȚUL VÂLCEA,
FRÂNCEȘTI, 20392, VALCEA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19 SC B
AP 52, BUCUREȘTI/SECTOR 2,
020392, ROMANIA

(540)

AVICARVIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.03

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

(210) M 2021 02720
(151) 02/04/2021
(732) DANIEL-AUGUSTIN SOMEŞANU,

STR. VALEA FANATELOR NR.
38, AP. 1, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Marsul Pentru Viata

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

35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale,
organizare și coordonare de demonstrații în
scopuri publicitare, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații
în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, instruire
pentru viață instruire (coaching), organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
asistență profesională individualizată (coaching),
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
organizare de sesiuni de formare, formare
privind sănătatea și starea de bine (instruire).
45. Consiliere juridică, servicii de consiliere
juridică, furnizare de informații cu privire
la drepturile omului, servicii juridice, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2021 02721
(151) 02/04/2021
(732) ASOCIATIA FAPTE S.R.L., STR.

DONATH NR. 192, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CLASSIC UNLIMITED

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde,
portocaliu, galben, roz, mov

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costum), organizare de evenimente
în scopuri culturale, servicii de disc jockeys
pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de

divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, cu scop educațional sau
cultural, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii sportive și de fitness,
servicii educative și de instruire, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, organizare de divertisment
muzical, spectacole muzicale live, servicii de
biblioteci muzicale, concerte muzicale pentru
televiziune, închiriere de instrumente muzicale,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de educație
muzicală, concerte muzicale pentru radio,
organizare de concursuri muzicale, închiriere
de casete muzicale, publicare de lucrări
muzicale, publicare de texte muzicale, producție
de videouri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, reprezentații muzicale
în direct, servicii de editare și înregistrare
muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, consultanță privind producțiile



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/04/2021-04/04/2021

cinematografice și muzicale, servicii de instruire
în domeniul muzical, servicii de divertisment
muzical cu jazz, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, prezentare de concerte,
divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, compunere de muzică pentru terți,
compunere de cântece, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), cluburi de
fani, centre de divertisment, servicii oferite de
cabarete și discoteci (divertisment), coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, servicii oferite
de coruri de muzică gospel, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line.

───────

(210) M 2021 02722
(151) 02/04/2021
(732) FARMEC SA, STR. HENRI

BARBUSSE NR. 16, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FARMEC

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

3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetic, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi, săpunuri
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecţie a
buzelor, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, crème hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de pudră, şerveţele pentru
faţă îmbibate cu produse cosmetice, tampoane
de curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj,
(aplicate pe piele), seturi de produse cosmetice
pentru igiena bucală, produse cosmetice pentru
baie, (nu de uz medical), produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, geluri pentru folosire după
expunerea la soare, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare, piatră ponce,
uleiuri de baie nemedicinale, uleiuri de baie
pentru îngrijirea părului, uleiuri de baie de uz
cosmetic, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri deodorante,
săpunuri şi geluri, săpunuri cu aloe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
de faţă, săpunuri pentru mâini, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri-cremă de
corp, săpunuri de baie lichide, săpunuri de
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toaletă nemedicinale, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri stick pentru bărbierit, săpunuri
sub formă de gel, săpunuri lichide pentru
mâini şi faţă, creme exfoliante, produse
exfoliante pentru faţă (nemedicinale), produse
exfoliante de uz cosmetic, loţiuni tonice
pentru piele nemedicinale, loţiuni tonice
pentru păr nemedicinale, loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
faţă, şampoane nemedicinale, produse pentru
aranjarea părului, spume pentru aranjarea
părului, geluri pentru aranjarea părului, loţiuni de
aranjare a părului, geluri sub formă de sprayuri
pentru coafură, produse pentru decolorarea
părului, produse pentru decolorarea şuviţelor
de păr (preparate de nuanţare), deodorant
antiperspirante, deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal sub formă de
batoane, deodorant pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, gel după bărbierit, loţiuni
de bărbierit, gel pentru bărbierit, loţiune
după bărbierit, spray-uri pentru bărbierit, lapte
hidratant după bărbierit, cremă hidratantă după
bărbierit, pietre de alaun pentru bărbierit,
soluţii de bronzare, produse cosmetice pentru
bronzare, loţiuni pentru bronzare, geluri pentru
bronzare, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
pudre pentru faţă, spray-uri de protecţie solară,
loţiuni cu protecţie solară de uz cosmetic, săruri
de baie nemedicinale, săruri de baie parfumate,
produse pentru îngrijirea dinţilor, produse pentru
lustruirea dinţilor, paste pentru albirea dinţilor,
preparate de albire a dinţilor, preparate cosmetic
pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor şi ape de gură, pastă de
dinţi sub formă de gumă de mestecat, cremă
pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, produse cosmetice pentru unghii, întăritor
pentru unghii, lac de unghii, ojă de unghii,
loţiuni pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru repararea
unghiilor, lac pentru albirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de bază pentru unghii,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, lac
de unghii pentru strat superior, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, lac de unghii de
uz cosmetic, creioane corectoare pentru lacul
de unghii, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, beţişoare universale cu vată
de uz personal, beţişoare de bumbac pentru

uz cosmetic, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, şerveţele cosmetic umezite în
prealabil, şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată, produse demachiante
pentru ochi, loţiuni depilatoare, pudră de talc,
ceară pentru epilat, ceară pentru mustaţă, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, agenţi
de slăbit (cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, adezivi pentru uz cosmetic, geluri
de uz cosmetic, geluri cosmetice pentru ochi,
geluri hidratante (produse cosmetice), gel de
aloe vera de uz cosmetic, parfumuri, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă de
parfum, aromatizanţi pentru parfumuri, produse
de parfumerie, sprayuri parfumate pentru corp,
apă parfumată pentru lenjerie, parfumuri de uz
personal, ulei de mentă (parfumerie), extracte
de flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, pudră
parfumată (de uz cosmetic), loţiuni şi creme
de corp parfumate, săculeţi parfumaţi pentru
mască de ochi, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), loțiuni
după ras, balsamuri (nemedicinale), vopsele
pentru barbă, măști cosmetice, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru buze, farduri pentru
truse de machiaj, preparate pentru ondularea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
coloranți cosmetici, lapte demachiant, creme
cosmetice, creme autobronzante (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), produse
de protecție solară, creme cu protecție solară,
produse cosmetice pentru gene, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
produse pentru spălare, produse pentru spălarea
mâinilor, produse cosmetice pentru spălarea
feței, înălbitor pentru rufe, lichide pentru spălarea
rufelor, pulbere pentru spălarea rufelor, produse
chimice pentru spălarea rufelor, rujuri, ruj cu
protecție solară (cosmetice), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), mascara
pentru gene lungi, apă micelară, șampoane
uscate, șampoane, preparate sub formă lichidă
pentru ras, produse pentru bărbierit, săpunuri,
săpunuri lichide, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, apă de toaletă, preparate
de toaletă nemedicamentoase, pastă de dinți
nemedicinală.
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5. Săpun antibacterian, dezinfectante,
dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, loțiuni antibacteriene
pentru mâini, preparate antibacteriene,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru bazine de înot, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante, sprayuri antibacteriene, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, biocide,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor.

───────

(210) M 2021 02723
(151) 02/04/2021
(732) PATRIKEV S.R.L., STR.

HUMORULUI NR. 91, JUDEȚUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, 727525,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) MILENIUL 3 AGENȚIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA MOLDOVEI NR. 10,
CRINUL A 28, JUDEȚUL IAȘI,
PAȘCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

PATRIKEV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
bleu

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02724
(151) 02/04/2021
(732) MADRADVIC ENTERPRISE S.R.L.,

STR. AMARADIA NR.21, ET.2,
AP.11, JUDEȚUL GORJ, MUN.
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

TruInterior

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.07;
26.11.08

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

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
accesorii pentru baie, casa și decorațiuni.

───────
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(210) M 2021 02725
(151) 02/04/2021
(732) SOCIETATEA DE GESTIUNE

COLECTIVĂ A DREPTURILOR
DE AUTOR DIN DOMENIUL
ARTELOR VIZUALE, STR. POET
PANAIT CERNA NR. 1, BL. M52,
SC.3, ET. 7, AP. 85, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PI PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAȘI NR.
142, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030628, ROMANIA

(540)

Societatea de Gestiune
Colectivă a Drepturilor
de Autor în Domeniul

Artelor Vizuale - VISARTA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
roșu deschis

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

45. Protejarea drepturilor de autor, gestionarea
drepturilor de autor, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, administrare juridică de
drepturi de autor și drepturi de proprietate
intelectuală, acordare de drepturi de autor
(servicii juridice), servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, servicii juridice
privind acordare de drepturi de autor, consultări
cu privire la managementul juridic al drepturilor
de autor, servicii de consiliere juridică cu privire
la drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice), servicii
de consultanță profesională în materie de
drepturi de autor, servicii juridice în materie
de exploatare de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor, acordare de
licențe altor persoane pentru utilizarea de
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor, servicii juridice referitoare la exploatarea

de drepturi de autor asupra filmelor, servicii
de agenții de acordare de licențe pentru
drepturi de autor, acordarea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, servicii de consultanță profesională cu
privire la încălcarea drepturilor de autor, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra materialelor tipărite, gestionarea
juridică de drepturi de proprietate industrială
și de autor pentru alte persoane, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, furnizare de
informații privind agențiile de acordare de licențe
pentru drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru drepturile de autor pentru difuzarea de
programe de televiziune, acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul drepturilor
de autor (servicii juridice), gestionarea și
exploatarea drepturilor de proprietate industrială
și a drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune prin cablu.

───────

(210) M 2021 02726
(151) 02/04/2021
(732) GLASS PROTECT SOLUTIONS

S.R.L., STRADA TREI FÂNTÂNI
NR. 64, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

GlassProtect
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2171C, Pantone 2736C ), negru

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

6. Structuri transportabile din metal, panouri de
geam dublu (metalice), panouri de geam dublu
(metalice) care conțin sticlă izolantă, plăci de
ancorare, plăci de fundaţie, arbori (structuri)
din metal, balustrade din metal, bare pentru
balustradele metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, grinzi metalice, bronzuri (piese
de artă), materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
ferestre batante din metal, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, sonerii de uşă
metalice, neelectrice, opritoare metalice pentru
uşă, neelectrice, arcuri metalice pentru uşă,
neelectrice, bătătoare pentru uşile de la intrare,
mânere metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru
uşi, zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din
metal, rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, garduri metalice, inele
de etanşare metalice, figurine din metal comun,
statuete din metal comun, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru mobilă,
fitinguri metalice pentru paturi, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii, grinzi
metalice pentru construcţii, role metalice pentru
mobilă, porţi metalice, jgheaburi pentru burlane
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, cârlige metalice pentru suporturile de
haine, bare de oţel laminate la cald, feronerie,
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, şipci metalice,
zăbrele metalice, gratii metalice, cutii poştale
metalice, litere şi cifre din metal comun, cu
excepţia formelor de tipar, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, monumente
metalice, mulaje metalice pentru cornişe, mulaje
metalice pentru construcţii, ecusoane metalice,
plăci de identificare metalice, jaluzele exterioare
din metal, stâlpi metalici de gard, ţigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci

de pavare din metal, bare cromate, cepuri
metalice, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, platforme, prefabricate, din
metal, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru
liniile electrice, piloni metalici pentru liniile
electrice, case prefabricate (ansambluri) din
metal, proptele metalice, scripeţi metalici, alţii
decât cei pentru maşini, metale piroforice, şine
metalice, materiale refractare de construcţii,
din metal, materiale de armare din metal,
pentru beton, materiale de armare din metal
pentru ţevi, materiale de armare din metal
pentru construcţii, inele metalice, coliere de
oprire metalice, tije metalice pentru lipire,
tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, glisiere
metalice pentru uşi glisante, seifuri (metalice
sau nemetalice), case de bani (metalice sau
nemetalice), seifuri, electronice, casete de
siguranţă pentru bani, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, schele metalice, capace de etanşare
din metal, palplanşe metalice, stive de
susţinere metalice, foi şi plăci metalice,
cofraje metalice pentru beton, cofraje metalice,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice, din
metal, pervaze metalice, plăci metalice pentru
construcţii, manşoane (feronerie), broască cu
închidere automată, grajduri din metal, trepte
(scări) din metal, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, stâlpi de
oţel, table din oţel, ţevi din oţel, tuburi din
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte din
metal, uşi pliante din metal, grilaje de metal
pentru şemineu, opritoare metalice, montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal, bazine
metalice, rezervoare metalice, cabine telefonice
din metal, cutii telefonice din metal, legături de
tensiune, pardoseli din plăci metalice, ambalaje
din tablă de cositor, cutii de scule din metal,
goale, dulapuri pentru scule din metal, goale,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, tăvi
metalice, protecţii metalice pentru arbori, tubaje
metalice, ţevi metalice, tuburi metalice, elemente
de fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
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plăci metalice de căptuşit pereţii, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru ferestre,
bolţuri 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, ţesătură metalică,
pânză metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), lucrări de artă din metal
comun, pergole metalice pentru horticultură,
schelet metalic, profile din aluminiu, balustrade
metalice, balustrade metalice pentru poduri,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru scări, balustrade metalice pentru clădiri,
balustrade metalice pentru pasarele, aluminiu,
folii din aluminiu, aliaje de aluminiu, plăci
din aluminiu, ferestre din aluminiu, lingouri
din aluminiu, placare cu aluminiu, pulbere de
aluminiu, benzi de aliminiu, tablă de aluminiu, foi
de aluminiu, uşi din aluminiu, bare de prindere
metalice pentru cabine de duş.
11. Instalaţii sanitare, alimentare cu apă şi
echipamente de salubritate, instalaţii sanitare
şi de baie şi accesorii pentru instalaţii, cabine
de duş, uşi pentru cabine de duş, cabine de
duş din sticlă, paravane pentru cabine de duş,
uşi pentru cabine de duş cu cadru metalic,
duşuri, duşuri portabile, duşuri electrice, duşuri
manuale, duşuri puternice, stropitoare pentru
duş, capete de duş, unităţi de duş, platforme
de duş, robinete de duş, supape pentru duş,
furtunuri de duş, căzi de duş.
19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, panouri nemetalice, panouri din
sticlă pentru ferestre, panouri din sticlă, panouri
din sticlă pentru uși, panouri din geam dublu
(nemetalice), panouri de acoperire confecționate
din sticlă, elemente din sticlă pentru panouri de
construcție, panouri din geam dublu (nemetalice)
care conțin sticlă izolatoare, panouri nemetalice
pentru construcții, panouri pentru perete
nemetalice, panouri de expunere (nemetalice),
panouri de plastic pentru pereți, panouri
pentru pereți, din materiale nemetalice, panouri
transparente din plastic folosite în construcții,
panouri din sticlă pentru construcția de clădiri,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, sticlă pentru construcţii, sticlă
alabastru, sticlă stratificată, sticlă izolatoare,

sticlă armată, acoperișuri din sticlă, plăci de
sticlă, cărămizi din sticlă, pereți din sticlă, sticlă
de construcții, sticlă izolantă (construcții), ecrane
din sticlă, sticlă întărită pentru construcții, sticlă
armată pentru construcții, sticlă plată pentru
construcții, elemente structurale din sticlă, sticlă
temperată pentru construcții, sticlă transparentă
pentru construcții, sticlă flotată pentru construcții,
sticlă decorativă (pentru construcții), sticlă
luminoasă pentru construcții, sticlă plană pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
dale de sticlă pentru acoperișuri, foi din sticlă
pentru construcții, blocuri de sticlă pentru
construcții, materiale de construcție din sticlă,
sticlă laminată colorată (pentru construcții),
sticlă plană modificată (pentru construcții),
sticlă antiefracție folosită în construcții, sticlă
securizată folosită în construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, grilaje din sticlă pentru
construcții, vată de sticlă pentru construcții,
praf de sticlă pentru construcții, sticlă plată
laminată (pentru construcții), plăci de sticlă
folosite în construcții, sticlă pentru reflectarea
căldurii pentru clădiri, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, sticlă cu tentă folosită
în construcții, sticlă ignifugă pentru utilizare
în construcții, sticlă pentru protecție termică
pentru clădiri, plăci din sticlă (nu pentru
acoperiș), sticlă arhitecturală cu model pentru
construcții, sticlă de geam (nemetalice) cu
proprietăți ignifuge, materiale de construcție care
sunt din sticlă, materiale din sticlă laminată
folosite în construcții, sticlă cu absorbție de
infraroșii pentru construcții, sticlă pentru izolare
termică folosită în construcții, elemente de
punere a geamurilor realizate din sticlă, sticlă
reflectorizantă cu raze infraroșii folosită în
construcții, sticlă laminată pentru construcții cu
conductori electrici subțiri încorporați, mozaicuri
din sticlă destinate utilizării în construcția de
clădiri, sticlă laminată pentru construcții care
conține o peliculă cu cristale lichide, sticlă
pentru vitralii, sticlă de alabastru, sticlă pentru
construcții, uși din sticlă, fațade de sticlă
(nemetalice), sticlă colorată pentru ferestre,
obloane de sticlă pentru clădiri, elemente de
sticlă pentru ferestre, geamuri (sticlă pentru -)
pentru construcții, sticlă arhitecturală (ferestre)
pentru construcții, sticlă arhitecturală armată
pentru construcții, uși confecționate din sticlă
pentru clădiri, uși transparente din sticlă pentru
clădiri, unități închise ermetic din sticlă dublă
(nemetalice), sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la uși, sticlă pentru geamuri (cu excepția
sticlei pentru geamurile de vehicule), garduri
confecționate din sticlă laminată, galerii circulare
acoperite construite în totalitate din sticlă,
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galerii circulare acoperite cu sticlă și cu
cadre nemetalice, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice,
uşi armate, nemetalice, piatră artificială, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice, traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
hârtie pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, busturi
din piatră, beton sau marmură, cabane,
nemetalice, ferestre batante, nemetalice,
plafoane, nemetalice, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, capace pentru coşul de fum,
nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum,
nemetalice, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, tăblii pentru uşi, nemetalice,
tocuri de uşi, nemetalice, rame de uşi,
nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
conducte, nemetalice, pentru instalaţiile de
ventilare şi de aer condiţionat, sticlă emailată,
pentru construcţii, garduri, nemetalice, figurine
din piatră, ciment sau marmură, statuete
din piatră, ciment sau marmură, tencuieli
pe bază de ciment ignifuge, indicatoare
cu lumină intermitentă, nemetalice, pentru
construcţii, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, uşi pliante, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră, cadre pentru sere, nemetalice, sere,
transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice, gratii, nemetalice, cutii poştale
din zidărie, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, cherestea prelucrată, marmură,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, mozaic pentru construcţii, mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, mulaje, nemetalice,
pentru construcţii, semne neluminoase şi

nemecanice, nemetalice, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, stâlpi de gard,
nemetalici, uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii, carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici, pentru
construcţii, borduri din plastic pentru amenajări
peisagistice, sticlă în plăci (geamuri) pentru
construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, verande (structuri), nemetalice, stâlpi,
nemetalici, pentru liniile electrice, piloni,
nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, case prefabricate (ansambluri),
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, plăci şi benzi din material
sintetic pentru marcarea drumurilor, materiale
pentru îmbrăcarea drumurilor, jgheaburi
pentru acoperişuri, nemetalice, acoperişuri
intermitente, nemetalice, învelitori pentru
acoperişuri, nemetalice, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, şindrilă pentru acoperişuri,
ţigle pentru acoperişuri, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, sticlă de siguranţă, gresie
pentru construcţii, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, cofraje, nemetalice, pentru
beton, cofraje, nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, patinoare (structuri), nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată, vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură,
piatră, montanţi (componente ale scărilor),
nemetalice, piscine (structuri), nemetalice,
uşi batante, nemetalice, cabine insonorizate
nemetalice, transportabile, panouri acustice,
nu din metal, cabine telefonice, nemetalice,
pardoseli din plăci, nemetalice, turnichete,
nemetalice, placare exterioară cu vinil, lambriuri,
nemetalice, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, captuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru ţevile
de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de
apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, pavaje din lemn, panouri
din lemn, plăci din fibre din lemn pentru
construcţii, duşumele din lemn, lucrări de zidărie
din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
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sau marmură, pergole, nemetalice, schelete
nemetalice, uşi din sticlă securizată, paravane
din materiale nemetalice pentru compartimentări
inerioare, balustrade nemetalice, balustrade
din sticlă, balustrade din lemn, balustrade
de scări nemetalice, balustrade din materiale
nemetalice pentru alei, balustrade din materiale
nemetalice pentru scări, balustrade, nu din
metal, pentru poduri, balustrade, nu din metal,
pentru balcoane, balustrade destinate utilizării la
clădiri, nu din metal.
21. Sticlă imprimată, sticlă poroasă, sticlă
emailată, sticlă semiprelucrată, sticlă
semifabricată, sticlă presată, sticlă antireflex,
sticlă neprelucrată, sticlă brută, sticlă profilată
(semifabricată), sticlă flotată (semiprelucrată),
sticlă (materii prime), sticlă prelucrată parțial,
fibră de sticlă, plăci de sticlă, pudră de
sticlă, sticlă colorată semiprelucrată, sticlă de
cuarț, tije din sticlă, sticlă termorezistentă
semiprelucrată, sticlă incasabilă semifinisată,
sticlă colorată decorativă, sticlă pentru vehicule
semiprelucrată, foi de sticlă neprelucrată, sticlă
de geam netezită, foi de sticlă șlefuită, sticlă
luminoasă (nu pentru construcții), sticlă călită
(nu pentru construcții), sticlă (pulbere de -)
pentru decorațiuni, sticlă care încorporează
conductori electrici, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), sticlă prevăzută cu conductori
electrici, panouri din sticlă (articol semiprelucrat),
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
sinterizată cu pori deschiși, sticlă armată, nu
pentru construcție, sticlă care reflectă căldura
(semiprelucrată), sticlă emailată, nu pentru
construcții, sticlă plată laminată (nu pentru
construcții), sticlă plană comună (nu pentru
construcții), sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbirea căldurii, sticlă plană colorată
(nu pentru construcții), sticlă brută pentru
geamuri de vehicule, bare de sticlă, nu pentru
construcții, plăci de sticlă, altele decât pentru
construcții, sticlă plană (alta decât cea pentru
construcții), sticlă laminată (diferită de cea pentru
construcții), sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), foi de sticlă modificată
(nu pentru construcții), geamuri de vehicule
(sticlă pentru -) (produse semiprelucrate),
sticlă plană (cu excepția sticlei folosite pentru
construcții), mozaicuri din sticlă, cu excepția
celor pentru construcții, sticlă semiprelucrată
(cu excepția sticlei folosite în construcții), sticlă
de protecție pentru fabricarea geamurilor de
vehicule, sticlă neprelucrată (cu excepția sticlei
folosite în construcție), tuburi de sticlă destinate
utilizării la fabricarea indicatoarelor, foi din sticlă
(cu excepția sticlei folosite în construcții), fire de
sticlă, cu excepția celor pentru uz textil, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepția sticlei

de construcție), sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbția radiației cu raze ultraviolete,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei folosite în construcții, fibră de sticlă, de
alt tip decât pentru izolație sau pentru uz textil,
fibre de sticlă, altele decât cele pentru izolație
sau de uz textil, sticlă pictată, sticlă ornamentală,
sculpturi din sticlă, ornamente din sticlă, plăci din
sticlă, cutii de sticlă, articole de sticlărie, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sigle de firmă
din sticlă, bazine (recipiente), sticle, ceramică
pentru uz casnic, veselă, pahare de băut, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, butelci, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, baloane
de sticlă (recipiente), fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, sfere decorative din sticlă,
sticlă, neprelucrată sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţii, vată din
sticlă, nu cea utilizată la izolaţii, sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi, sticlă pentru
geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), suporturi pentru flori şi
plante (aranjamente florale), recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, mozaicuri din
sticlă, nu cele pentru construcţii, sticlă de opal,
sticlă de opalină, plăci de sticlă (material brut),
articole din porţelan, vase, sticle frigorifice, plăci
cu denumiri de firme din porţelan sau sticlă, statui
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
vaze, jardiniere, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
35. Servicii de asistență comercială, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, servicii
de management, organizare și administrare
a afacerilor, lucrări de birou, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ,
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, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de materiale publicitare, producţia de
afişe publicitare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
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organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, 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, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, publicitate
exterioară, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, 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),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor

în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
prelucrarea administrativă a reclamaţiilor în
perioada de garanţie, servicii administrative
referitoare la prelucrarea reclamaţiilor în
perioada de garanţie, prelucrarea de documente
de înregistrare a garanţiei, în folosul terţilor.
37. Construcţii şi demolări de clădiri, instalare,
curăţare, reparare şi întreţinere, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, întreţinerea şi repararea
alarmelor, instalaţiilor de închidere şi siguranţă,
întreţinerea, repararea şi instalarea instalaţiilor
sanitare, instalare de panouri, vopsire de
panouri, întreținere de panouri, montare panouri,
reparații de panouri, instalare de panouri
colorate pe fațadele clădirilor, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, construcții
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
demontare de structuri, demolare de structuri,
construire de structuri subterane, construcție
de structuri din metal, montare de clădiri și
structuri prefabricate, construcția de structuri
din metal pentru clădiri, sudură de structuri din
metal pentru construcții, lucrări de construcție de
structuri din metal, construcție de clădiri și de alte
structuri, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, servicii de consiliere
cu privire la construcția de clădiri și de alte
structuri, curățarea structurilor mobile, montarea
de structuri de înaltă rezistență, instalare de
structuri temporare pentru expoziții comerciale,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, instalare de structuri temporare
pentru expoziții în domeniul comerțului,
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servicii de consiliere cu privire la repararea
structurilor de inginerie civilă, construirea
de structuri de beton armat cu ajutorul
cofrajelor glisante și ascendente, restaurare
de ziduri și structuri din zidărie, instalare
de structuri de construcții cu sticlă, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor, impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, servicii de
electricieni, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, închirierea excavatoarelor, construcţia
de fabrici, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea uşilor şi ferestrelor, zidărie,
vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor,
vopsire, interioară şi exterioară, întreţinerea
şi construcţia conductelor, tencuire, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire,
servicii pentru acoperişuri, sablare, lăcuire,
construcţia şi repararea depozitelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea clădirilor (interior),
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
aplicarea tapetului/tapetare, lucrari de instalaţie
de apă şi canal, repararea încuietorilor de
siguranţă, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni,
instalarea acoperişurilor, instalarea aparatelor
sanitare, instalarea pereţilor despărţitori interior,
instalarea armăturilor pentru clădiri, instalarea
de uşi şi ferestre, instalarea pereţilor despărţitori
pentru clădiri.
40. Inscripționarea panourilor indicatoare, tăiere
de panouri de sticlă, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de uz
publicitar și promoțional, pe produsele altor
persoane, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de finisare

a hârtiei, furnizare de informații despre servicii
de tratare a hârtiei, gravare, gravarea chimică
a sticlei, gravuri cu laser, informații în domeniul
prelucrărilor de materiale, laminare, laminarea
cartonului, laminarea colilor din plastic,
laminarea foilor de sticlă, laminarea hârtiei,
lipirea metalelor, prelucrare de carton ondulat
de ambalaj, prelucrare de metale, prelucrarea
betonului, presarea metalelor, servicii de
colorare electrolitică, servicii de gravare a
plăcuțelor cu nume, servicii de marcare cu
laser, servicii de încapsulare a materialelor în
formă de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, fotogravare, furnizare
de informații despre servicii de fotogravură,
furnizare de informații despre servicii de mărire
a fotografiilor, furnizare de informații despre
servicii de tipărit, gravare fotografică a articolelor
de uz casnic, gravare fotografică a hârtiei,
gravare fotografică a materialului imprimat,
imprimare, imprimare de fotogravuri, imprimare
de imagini fotografice de pe suporturi digitale,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare
de portrete, imprimare digitală, imprimare
litografică, imprimare offset, imprimare pe
materiale textile, imprimare prin ronjare,
imprimare în relief personalizată a articolelor de
îmbrăcăminte cu modele decorative, imprimarea
desenelor, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după tipar
a dalelor de mochetă, imprimarea tiparului
pe covoare, imprimarea tricourilor, imprimări
tipografice, mărirea imprimărilor fotografice,
mărirea lucrărilor de pictură, presarea matrițelor
pentru discuri, presarea matrițelor pentru discuri
compacte, înrămare de lucrări de artă ca
parte a procesului de încadrare, reproducerea
operelor de artă din muzee, reproduceri de
materiale fotografice, restaurare fotografică,
retușare fotografică, retușarea digitală a
fotografiilor, rotogravuri, serigrafie, servicii de
culegere tipografică, servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de finisare a
tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de informare privind
imprimarea peliculelor fotografice, servicii de
separare a culorilor, servicii de tipărire de
articole de papetărie, servicii de înrămare
prin utilizarea unui material termoplastic
adeziv, tipărire de cărți, tipărire de materiale
publicitare, tipărire intaglio, tipărire ștampile,
transfer de imprimări fotografice, servicii
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de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, prelucrarea sticlei
prin suflare.

───────

(210) M 2021 02727
(151) 02/04/2021
(732) LAKE NAUTIC SPORTS SRL,

STR. DECEBAL NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

NOMAD BOAT LIFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

39. Închirierea bărcilor, parcare şi depozitare
vehicule, ancorare, închirierea ambarcaţiunilor
pe apă, închiriere de skijet., organizare de
călătorii pe apă.

───────

(210) M 2021 02728
(151) 02/04/2021
(732) DONAROSSO SRL, STR.

ION LAHOVARI NR. 9/1, SAT
DUMBRAVENI, COM. BALOTESTI,
JUD. ILFOV, BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

D DONAROSSO
Mătase Naturală

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
PMS485), gri (Pantone Warm Gray 1),
verde (Pantone PMS3435)

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

23. Ațe și fire, ațe și fire din fibre chimice (de
uz textil), ațe sintetice, fire pentru brodat, fire
de bumbac, bumbac filat, bumbac pentru peticit,
benzi elastice de fibre sintetice de uz textil, ațe cu
silică, ata elastica, ață de cusut, fibre de țesătorie
de uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fire cardate din lână pentru uz textil,
fire cardate din lână, de uz textil, fire cerate, fire
ceruite, fire cardate sub formă de fibre naturale
de uz textil, fire de cusut de uz textil, fire de
lână, fire de împletit realizate din lână, fire de
împletit realizate din materiale acrilice, fire din
material sintetic de uz textil, fire pe bază de fibre
anorganice, fire pentru aplicații de textile, fire
pentru cusut, fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe amestecate pe bază de mătase, fire
și ațe răsucite din bumbac, fire și ațe răsucite
din mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de
fibre chimice, fire și ațe îmbinate pe bază de
lână, fire și ațe îmbinate pe bază de cânepă,
mătase filată, lână pentru tricotare manuală, lână
filată, fire de lână, janilie (fire), fire de mătase,
fire de peticit, fire de vâscoză, fire cardate din
in, de uz textil, fire, fir de mătase sălbatică, fir
de mătase naturală brută, grej, filamente textile
(fire), fibre filate de poliester de uz textil, fire
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de angora, fire de angora, de uz textil, fire de
cașmir, fire de mătase, fire de mătase doupioni,
fire de mătase filată, fire de uz textil, fire din
fibre sintetice sau mixte, pentru uz textil, fire
elastice, fire elastice de uz textil, fire naturale,
fire (pieptănate) realizate din fibre naturale, fire
pentru uz textil, fire realizate din bumbac tors,
fire răsucite, fire și ațe de uz textil, fire și ațe
din cânepă, fire și ațe din cânepă răsucită, fire
și ațe din fibre regenerate (de uz textil), fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire și ațe din fibre sintetice, fire
și ațe din lână răsucită, fire și ațe filate, fire
și ațe răsucite, fire și ațe răsucite amestecate,
fire sintetice, fire textile, fire textile realizate din
fibre lucrate manual, fire textile realizate din fibre
naturale, fire și ațe textile, fire de in.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale realizate din materiale
plastice țesute, articole nețesute (textile), articole
textile imprimate individuale, țesături de cânepă,
căptușeli textile pentru articole care servesc
la acoperirea capului, căptușeli textile pentru
îmbrăcăminte, marabu (țesături), țesături de
mătase, mătase artificială, întărituri, materiale
din fibre mixte, materiale din fire de lână,
materiale nețesute, materiale pentru broderie
tăiate în prealabil, materiale pentru costume,
materiale pentru capitonare, materiale textile
din fibre organice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile din fibre sintetice ca articole textile sub
formă de bucată întreagă, materiale textile din
fibre sintetice și fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile folosite
la fabricarea așternuturilor, materiale textile
la bucată, materiale textile mixte din fire
elastice, materiale textile nețesute tratate la cald,
materiale textile pentru cămăși, materiale textile
pentru lenjerie, materiale textile pentru producția
de îmbrăcăminte, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale textile
reprezentând piese textile utilizate în producție,
materiale textile țesute cu ochiuri mici, materiale
textile țesute căptușite, pânză pentru broderii,
pânză întinsă pentru brodare, suluri de materiale
textile, țesături din amestec de bumbac și
cânepă, țesături din amestec de cânepă și
lână, țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesătură din dantelă tricotată, țesături din fibre
semi-sintetice, țesături din fibre sintetice, țesături
din lână folosite la fabricarea jachetelor, țesături
din lână folosite la fabricarea pantalonilor,
țesături din lână folosite la fabricarea paltoanelor,

țesături din mătase toarsă la mână, țesături
matlasate (lenjerii), țesături mixte pe bază
de bumbac, țesături întărite (textile), țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături tricotate din fire
de mătase, țesături tricotate din fire de bumbac,
țesături tricotate din fire de lână, țesături
de viscoză, articole textile nețesute, țesături
pentru capitonare, dublură (țesături), etichete,
etichete textile, materiale textile (articole textile
sub formă de sul), lenjerie, panglici din stofă,
materiale textile confecționate din pânză de
in, materiale textile confecționate din materiale
sintetice, textile cu model pentru utilizare la
brodare, textile căptușite, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, țesături
pentru căptușeală, articole textile la bucată
pentru confecționarea îmbrăcăminții, articole
textile la bucată pentru producția confecțiilor,
articole textile la bucată pentru îmbrăcăminte,
brocarturi, țesături de bumbac, crepon, damasc
(țesături), dubluri din materiale textile la bucată,
dubluri interioare, țesături de in, țesături
pentru lenjerie, țesături de lână, materiale
având la bază lână filată (țesături), materiale
combinate pe bază de lână, materiale compozite
textile, materiale cu imprimeuri, materiale de
cașmir, materiale de mătase, materiale din in,
materiale din lână, materiale folosite pentru
fabricarea îmbrăcămintei, materiale folosite în
confecționarea hainelor, materiale pentru dubluri
interioare, materiale textile confecționate din
satin, materiale textile cu motive pentru a fi
brodate, materiale textile din bumbac, altele
decât cele pentru izolare, materiale textile
din fibre anorganice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre ceramice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile din fibre chimice, materiale textile
din fibre obținute prin procedee chimice, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
din in, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile din lână, cu excepția celor
pentru izolare, materiale textile din mătase,
cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile elastice pentru îmbrăcăminte, materiale
textile nețesute din fibre naturale, materiale
textile nețesute din fibre sintetice, materiale
textile nețesute pentru întărire, materiale textile
nețesute sub formă de semifabricate utilizate
în fabricare, materiale textile nețesute sub
formă de căptușeli utilizate în fabricare,
materiale textile nețesute sub formă de suluri
utilizate în fabricare, materiale textile pentru
confecționarea de articole de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru bărbați, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale textile
pentru costume, materiale textile (produse),
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materiale textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru femei,
materiale textile pentru dormitor, materiale
textile utilizate la fabricarea jerseelor, materiale
tricotate din fire cu fibre chimice, produse
din material textil la bucată, produse textile
la bucată din bumbac, produse textile pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
tafta (țesătură), țesături din amestec de fibre
anorganice, țesături din amestec de lână și
bumbac, țesături din amestec de mătase și
bumbac, țesături din amestec de mătase și
lână, țesături din amestec pe bază de mătase,
țesături din amestec pe bază de cânepă, țesături
din bumbac, țesături din dantelă, țesături din
fibre artificiale (altele decât cele pentru izolație),
țesături din fibre utilizate pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, țesături din fire
de cânepă, țesături din fire sintetice, țesături
din in, țesături din lână folosite la fabricarea
costumelor, țesături pentru cămăși, țesături
pentru lenjerie, țesături pentru realizarea de
articole de îmbrăcăminte, textile utilizate pentru
căptușeala hainelor, tricoturi (materiale).
26. Ace cu gămălie pentru entomologie, articole
de mercerie, benzi de materiale textile, benzi
din material textil pentru marcarea numelui pe
articole de îmbrăcăminte, croșete de brodat,
broderie, capse pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru îmbrăcăminte, cordoane (șireturi) pentru
îmbrăcăminte, cocarde, dantelă, cutii de
croitorie, etichete din materiale textile pentru
marcarea numelui pe articole de lenjerie,
etichete din materiale textile de pus numele,
pentru identificarea lenjeriei, etichete din
material textil pentru marcarea numelui pe
articole vestimentare, etichete din material
textil pentru marcarea numelui pe articole de
îmbrăcăminte, dantelă lucrată pe bobină, dantelă
jacquard, dantele brodate, dantele, festoane
(broderii), flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, forme din material textil pentru
peticire, franjuri, funde ca articole de mercerie,
funde din material textil pentru ambalare, funde
din material textil pentru ambalarea cadourilor,
funde pentru articole de îmbrăcăminte, suporturi
pentru gulere, suporturi de gulere false, cheotori
pentru îmbrăcăminte, încheietori pentru rochii,
încheietori pentru îmbrăcăminte, închizători
cu fermoare, închizătoare cu arici, jabouri
(dantele), litere pentru marcarea articolelor
textile, litere pentru marcarea lenjeriei, mărgele
pentru ornament, mărgele ceramice, altele
decât cele pentru confecționarea bijuteriilor,
mărgele de sticlă, altele decât cele pentru
confecționarea bijuteriilor, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, materiale

pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
articole de mercerie (cu excepția firelor), nasturi,
nasturi fantezie folosiți ca ornament, nasturi
pentru cămăși, panglici decorative, panglici
de mătase, panglici decorative din material
textil, panglici decorative din material textil
folosite ca ornament, panglici de catifea,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor din
metale prețioase, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete, ornamente de piese care se lipesc
la căldură pentru articole textile (mercerie),
panglici (mercerie), panglici din materiale textile,
panglici din plastic transparent pentru scopuri
decorative, panglici elastice, panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, panglici,
șnururi (cu excepția broderiei), petice pentru
repararea articolelor din materiale textile, petice
pentru repararea hainelor, picouri (dantele),
petice brodate, petice decorative, pinuri fantezie
(insigne) pentru îmbrăcăminte, tivuri false,
volane de fuste, șnururi răsucite pentru
îmbrăcăminte, volane plisate (îmbrăcăminte).
40. Aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
tivuirea lânii, brodare, tivuirea de blănuri,
croirea stofelor, croirea țesăturilor, croitorie,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, tăierea
blănurilor, țesătorie, tivirea țesăturilor, tivirea
stofelor, tivirea textilelor, urzire de textile.

───────

(210) M 2021 02730
(151) 03/04/2021
(732) INPA FASHION SRL, STR.

ZAVOIULUI NR. 18, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200220, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PIZZA & GRILL NAPOLEON
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 01.15.05; 07.03.12

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

43. Restaurante (servirea mesei), restaurante cu
autoservire, restaurante de delicatese, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast food la pachet, servicii de pizzerii.

───────

(210) M 2021 02731
(151) 04/04/2021
(732) TEODORA-MARIA NEGREANU,

STR. SANDULESTI NR.3, BL. Z40,
SC.1, ET. 1, AP. 11, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061573, ROMANIA
DANUT-NICOLAE HUMA, STR. LT.
GHEORGHE STALPEANU, 21A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012632,
ROMANIA

(540)

TMM

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, portocaliu
închis, negru

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 02732
(151) 04/04/2021
(732) IONICA SIMONA VEZETEU, SAT

PAUN, SFINTII APOSTOLI PETRU
SI PAVEL 19, JUD. IASI, SAT
PAUN, 707037, IAȘI, ROMANIA

(540)
PLAFARIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate pentru ascensoare, publicitate pe
taxi, publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, publicitate directă
prin poștă, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate cu răspuns direct, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de promovare și publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, cercetare de
piață pentru publicitate, servicii de reclamă
și publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, negociere de contracte de publicitate,
servicii de publicitate pentru bijuterii, colectarea
de informații privind publicitatea, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, întocmirea
de texte de publicitate comercială, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
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publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate și de promovare
de vânzări, servicii de publicitate prin afișarea
de reclame pe baloane, servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de telemarketing, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, vânzare prin licitație publică, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de achiziții, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizare de
informații comerciale consumatorilor.

───────

(210) M 2021 02733
(151) 04/04/2021
(732) AVICENNA HEALTHCARE SRL,

STR. MAXIMILIAN POPPER, NR.
23, ET. 4, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Ocean's Vitamins & Minerals

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

5. Preparate farmaceutice medicale, alimente si
substante dietetice adaptate pentru uz medical,
suplimente alimentare pentru oameni, plasturi şi
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii de igiena şi de
ingrijire a frumuseţii pentru oameni.

───────
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