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Cereri Mărci publicate în 10/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01655 03/03/2021 KOFF DISTRIBUTION SRL TechSuit

2 M 2021 01656 03/03/2021 KOFF DISTRIBUTION SRL koff.ro

3 M 2021 01657 03/03/2021 MARIUS TUTU DARON-LUX

4 M 2021 01658 03/03/2021 SC TONIK FOOD EXPERT SRL ”La Dietă”

5 M 2021 01659 03/03/2021 KRONLIFT S.R.L. KRONLIFT Wir lieben unsere
Aufzüge

6 M 2021 01660 03/03/2021 SC MINDSET CREATIVE SRL FAIN de ROMÂNIA

7 M 2021 01661 03/03/2021 CRISTIAN IOVA Alunetta

8 M 2021 01662 03/03/2021 VASILE POP HOTEL LUMIER

9 M 2021 01663 03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY SRL DIEZ

10 M 2021 01664 03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY SRL Papion

11 M 2021 01665 03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY SRL NOOK

12 M 2021 01666 03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY SRL VitaMeat

13 M 2021 01667 03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY SRL ChaOS

14 M 2021 01668 03/03/2021 AMSARAGIA DESIGN SRL AMSaragia

15 M 2021 01669 03/03/2021 SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU Orthodox Heritage

16 M 2021 01670 03/03/2021 ALMA HANDMADE SRL ALMA HANDMADE

17 M 2021 01671 03/03/2021 PB GARDA CONSTRUCT SRL YO

18 M 2021 01672 03/03/2021 SC BODANY PROD SHOES
SRL

BODANY PROD SHOES
PRODUCTIE INCALTAMINTE

19 M 2021 01673 03/03/2021 WHITE LAKE KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

appia

20 M 2021 01674 03/03/2021 IZOPICK S.R.L. IZOPICK

21 M 2021 01675 03/03/2021 SC VITALL SRL Gălbior DE CREVEDIA

22 M 2021 01676 03/03/2021 CRAVCITECH SRL GĂLBENUȘ

23 M 2021 01677 03/03/2021 DOMENIILE PRINCE MATEI
S.R.L.

TE DEUM DEALU MARE

24 M 2021 01678 03/03/2021 EVALIGHT SRL EVALIGHT

25 M 2021 01680 03/03/2021 CONSTANTIN ALEXANDRU
LUTAN

CĂSUŢA RĂSTURNATĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 01681 03/03/2021 EVALIGHT SRL EVAMBIENT

27 M 2021 01682 03/03/2021 COSMIN-ADRIAN TACHE FITSPACE CONCEPT

28 M 2021 01683 03/03/2021 ROBERT-DANIEL TULVAN
GRIG-MIHAI CRISTOLŢAN
DARIUS-RADU CERNA
SERGIU-IULIU BOCŞE
MOHAMMAD ABDELQADER
HAMMAD ABDELQADER

R RAVE ROMANIA

29 M 2021 01684 03/03/2021 CORTEVA AGRISCIENCE LLC OXFORD

30 M 2021 01685 03/03/2021 ALEXANDRU-AURELIAN
ANDRONIC

Zweets

31 M 2021 01686 03/03/2021 ATP TRUCKS AUTOMOBILE
SRL

ATP BUS

32 M 2021 01687 03/03/2021 GRAPHIC TECH TURBO DOCTOR

33 M 2021 01688 03/03/2021 META MANAGEMENT TEAM
SRL

META ESTATE

34 M 2021 01689 03/03/2021 SKYTOWER BUILDING S.R.L. Sky Tower BUSINESS WITH A
VIEW

35 M 2021 01691 03/03/2021 AXA TRANS CONSTRUCT SRL axa tc

36 M 2021 01692 03/03/2021 GC INDOOR S.R.L. design radar

37 M 2021 01693 03/03/2021 BISERICA EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV

BISERICA NEAGRĂ



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

(210) M 2021 01655
(151) 03/03/2021
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STRADA TOPORASI NR 51 A,
CAMERA NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
TechSuit

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01656
(151) 03/03/2021
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STRADA TOPORASI NR. 51 A,
CAMERA NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
koff.ro

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01657
(151) 03/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREȘTI, 626218,
ROMANIA

(540)
DARON-LUX

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
ale unui laborator specializat respectiv, biscuiţi
simpli sau cu cremă, turtă dulce, fursecuri,
prăjiturele, briose, napolitană, ciocolata de casă,
salam de biscuiţi, cozonac, chec, croissant, blat
de tort, foi pandişpan, nuci de casă, marţipan,
amandine, ecler, pricomigdale, dulciuri, aluat
pentru prajituri, înghetaţă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.

───────
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(210) M 2021 01658
(151) 03/03/2021
(732) SC TONIK FOOD EXPERT SRL,

STR. VRANCEI NR. 4, CAMERA
1, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

”La Dietă”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.19

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

43. Servicii de asigurare de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 01659
(151) 03/03/2021
(732) KRONLIFT S.R.L., STR. DRUMUL

MUNTELE GĂINA 60B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013913, ROMANIA

(540)

KRONLIFT Wir lieben
unsere Aufzüge

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2727 C), negru (HEX hex #00000)

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2021 01660
(151) 03/03/2021
(732) SC MINDSET CREATIVE SRL,

STR. LATERALA NR. 39, CAM. 4,
JUDEȚUL BRAȘOV, CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FAIN de ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15; 26.13.25

(591) Culori revendicate:alb, violet,
portocaliu, turcoaz, roz

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele
de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea de informații și asistență comerciale
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pentru consumatori, organizare de abonamente
la mijloace de informare, organizare de
abonamente la pachete media, organizare de
abonamente la ziare electronice, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de intermediere referitoare la publicitate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01661
(151) 03/03/2021
(732) CRISTIAN IOVA, STR. PROF. ION

SOIU NR. 6, JUDEȚUL BRAȘOV,
CRISTIAN, 507055, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Alunetta

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

29. Alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt preparat din alune, pastă
tartinabilă de alune, unt de alune cashew, alune
de pădure preparate, gustări pe bază de alune,
creme tartinabile pe bază de alune.
31. Alune proaspete, alune caju proaspete.

───────

(210) M 2021 01662
(151) 03/03/2021
(732) VASILE POP, STR. GENERAL

TRAIAN MOSOIU NR. 78A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA ,
CLUJ, ROMANIA

(540)

HOTEL LUMIER

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 01.01.05; 27.05.01; 26.11.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
258C), verde (Pantone 624C), negru

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporare.

───────
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(210) M 2021 01663
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

DIEZ

(531) Clasificare Viena:
26.03.23; 27.05.01; 27.05.02

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01664
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
Papion

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01665
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
NOOK

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01666
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
VitaMeat

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2021 01667
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
ChaOS

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01668
(151) 03/03/2021
(732) AMSARAGIA DESIGN SRL, BDUL

TINERETULUI NR. 15, BLOC A4,
SCARA 1, ETAJ 8, AP. 35, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CALIN SI ASOCIATII, STR.
NICOLAE G. CARAMFIL NR. 10,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMSaragia

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01669
(151) 03/03/2021
(732) SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR. 53,
BL. A6 AP.12, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIESTI, 100379, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Orthodox Heritage

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01670
(151) 03/03/2021
(732) ALMA HANDMADE SRL, STR.

OLIMPIADEI NR. 33B, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ALMA HANDMADE

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

20. Coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de
nou-născuți (din lemn sau plastic), dulăpioare,
dulapuri din lemn, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, cutii pentru
jucării, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu
hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, măsuțe portabile de pus în poală,
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mese pentru desen (mobilier), mese pentru
schimbarea scutecelor, mobilier de interior,
mobilier pentru bebeluși, mobilier în miniatură
confecționat din lemn, mobilier pentru copii,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), paturi, așternuturi, saltele
și perne, paturi-canapea, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, perne pentru scaune,
premergătoare pentru copii, premergătoare
pentru bebeluși, rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, rafturi din lemn (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal din
lemn, utilizate pentru depozitare, rame, rafturi
sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, saltele de schimb,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune pentru bebeluși, scăunele-
leagăn, suporturi pentru schimbarea bebelușilor,
țarcuri (pentru copii), țarcuri pentru bebeluși,
țarcuri de copii, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, obiecte de artă din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni de perete, din
lemn, figurine confecționate din lemn, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, figurine din lemn, figurine în miniatură
(plastic), globuri lucioase, modele (ornamente)
confecționate din lemn, modele (ornamente)
confecționate din plastic, modele ornamentale
realizate din lemn, obiecte de arta confectionate
din lemn de bambus, modele ornamentale
realizate din ceară, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din ceară, ornamente de
sărbători din lemn, nu ornamente pentru brad,
cutii din lemn, cutii portabile (recipiente) din
lemn, cutii din lemn pentru depozitare, perne
decorative, perne pentru bebeluși, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), coșuri pentru copii.
25. Șorturi, șorțuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte, trusouri (articole de
îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț

cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01671
(151) 03/03/2021
(732) PB GARDA CONSTRUCT SRL,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 21,
BL. CORP A-PARTER, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YO
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(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.23; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncare la pachet, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, servicii ale barurilor, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, sevicii de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2021 01672
(151) 03/03/2021
(732) SC BODANY PROD SHOES SRL,

STR. ÎNCLINATA NR.2, ÎN INCINTA
S.C CARMEN SA, ET.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BODANY PROD SHOES
PRODUCTIE INCALTAMINTE

(531) Clasificare Viena:
09.09.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.02;
29.01.04

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

clase:
25. Încălţăminte.

───────

(210) M 2021 01673
(151) 03/03/2021
(732) WHITE LAKE KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, VAK
BOTTYÁN UTCA 24, BUDAÖRS,
2040, UNGARIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

appia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
29. Fructe conservate în alcool, piure de mere,
anghinare, conservate, fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, mazăre,
conservată, gemuri, fructe, conservate, fructe
congelate, legume uscate prin înghețare, carne
criodesicată, aranjamente de fructe procesate,
legume, procesate, usturoi conservat, ciuperci,
conservate, creveți, cu excepția celor vii,
languste, cu excepția celor vii, dulceață de
ghimbir, ghimbir, conservat, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, gustări pe bază de
fructe, compoturi, fructe, gătite, chipsuri de
fructe, jeleuri de fructe, fructe în conservă, fructe
conservate, fructe la conservă, pulpă de fructe,
salate de fructe, ceapă, conservată, pește, cu
excepția celor vii, mâncăruri pe bază de pește,
file de pește, icre de pește, preparate, conserve
de pește, pește în conservă, pește, conservat,
herring, cu excepția celor vii, homari, cu excepția
celor vii, testacee, cu excepția celor vii, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, fructe glazurate,
caviar, ghimbir cristalizat, marmeladă, moluște
care nu sunt vii, stridii, cu excepția celor vii,
măsline, conservate, ghimbir murat, sos de roșii
pentru gătit, piure de roșii, pastă de tomate,
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pastă de fructe presate, crustacee, cu excepția
celor vii, raci, cu excepția celor vii, ghiveci,
pește sărat, anșoa, nu vii, sardine, nu vii, trufe,
conservate, tajine (fel de mâncare preparat din
carne, pește sau legume), ardei conservați,
ton, cu excepția celui viu, frișcă vegetală,
concetrat pe bază de legume pentru gătit,
legume gătite, legume conservate, conserve de
legume, legume în conservă, sucuri de legume
pentru gătit, preparate pentru supă de legume,
salate de legume, pastă de dovlecei, preparate
pe bază de roșii, piure cu roșii.
30. Sos de roșii, sosuri de fructe.
32. Suc de roșii (băuturi), sucuri de legume
(băuturi), băuturi din fructe, fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, sucuri de fructe, nectaruri
de fructe, fără alcool, musturi, smoothies, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, siropuri pentru limonadă.

───────

(210) M 2021 01674
(151) 03/03/2021
(732) IZOPICK S.R.L., SAT ICLOD NR.

504 B, HALA NR. 4, JUDETUL
CLUJ, COMUNA ICLOD, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

IZOPICK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

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

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

11. Instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş.
19. Placă nemetalică cu nuturi pentru încălzire
pardoseală, placă laminată cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, izolaţie pentru pardoseală,
ţeava nemetalică pentru încălzire în pardoseală,
kit nemetalic complet încălzire în pardoseală,
membrană hidroizolaţii.
20. Oglinzi LED, WC suspendat.
35. 35 Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 19
respectiv: placă nemetalică cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, placă laminată cu nuturi
pentru încălzire pardoseală, izolaţie pentru
pardoseală, ţeava nemetalică pentru încălzire
în pardoseală, kit nemetalic complet încălzire
în pardoseală, membrană hidroizolaţii, clasa 11
respectiv instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş şi clasa 20
respectiv oglinzi LED, WC suspendat.

───────

(210) M 2021 01675
(151) 03/03/2021
(732) SC VITALL SRL, STR. TARLAUA

65, PARCELA 650, JUDETUL
DOLJ, COSOVENI, DOLJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gălbior DE CREVEDIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2021 01676
(151) 03/03/2021
(732) CRAVCITECH SRL, STR.

HĂRMANULUI NR. 318, PARTER,
JUDETUL BRASOV, SAT BOD,
COMUNA BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
GĂLBENUȘ

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

16. Cărti, cărți de colorat, cărți de desenat sau
de scris, tiparituri, fotografii, cărți poștale, coperte
de protecție pentru cărți, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, materiale didactice şi
educative, pensule, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobile.
18. Port-bebe, portbebeuri pentru transportul
copiilor, eșarfe portbebe, portbebeuri (marsupii
tip fașă sau hamuri), genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, bagaje şi genţi de transport,
rucsacuri, valize, geamantane, genti, serviete,
poşete, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
truse de voiaj (marochinărie), umbrele de ploaie
şi de soare, etichete pentru bagaje şi genţi,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portofele, portchei.
20. Perne, saltele, așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), protecții antilovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, lenjerii de pat, pilote, cearșafuri, paturi,
fete de perna, huse pentru saltele, cuverturi de
pat (pături), saci de dormit pentru bebelusi, saci
de dormit pentru adulti, căptușeli pentru saci de
dormit, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),

pături pentru animale de companie, pături de
picnic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri, aparate de amuzament
şi de joc, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume şi pentru petreceri, decoraţiuni
pentru pomul de crăciun, articole de gimnastică
şi de sport, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, corturi de joacă, leagăne,
vehicule (jucării), trotinete, triciclete pentru copii
mici (jucării), trambuline, tobogane (articole de
joacă), saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 01677
(151) 03/03/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
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)
TE DEUM DEALU MARE

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2021 01678
(151) 03/03/2021
(732) EVALIGHT SRL, STR. NICOLAUS

LENAU NR.5, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
EVALIGHT

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

11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,

corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
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design interior și servicii conexe de informare și
consiliere cu privire la designul interior.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────

(210) M 2021 01680
(151) 03/03/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU

LUTAN, STR. DUMBRAVA MICA
NR. 2, SAT POIENARI, JUDEŢ
GORJ, BUMBEŞTI-PIŢIC, GORJ,
ROMANIA

(540)

CĂSUŢA RĂSTURNATĂ

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri, alb,
negru

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

41. Servicii al căror scop este divertismentul
amuzamentul şi recreaţia persoanelor, servicii de
antrenament de sport şi fitness, servicii de jocuri,
servicii de tabere sportive.
42. Servicii de creare şi menţinere site-uri web.

───────

(210) M 2021 01681
(151) 03/03/2021
(732) EVALIGHT SRL, STRADA

NICOLAUS LENAU NR.5, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
EVAMBIENT

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

11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
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cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere cu privire la design interior.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────

(210) M 2021 01682
(151) 03/03/2021
(732) COSMIN-ADRIAN TACHE, STR.

GHEORGHE LAZAR, NR. 18,
BL.OA4, ET. 3, AP. 15, JUDEŢ
IALOMIŢA, URZICENI, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)
FITSPACE CONCEPT

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

41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de club (divertisment

sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, transfer de know-how
(instruire), pregătire în judo (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii de
disc jockey, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
efectuarea antrenamentelor de fitness, predarea
gimnasticii (instruire), servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), educaţie fizică, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
organizarea şi susţinerea de seminarii, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilitaţi
sportive, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, cronometrarea evenimentelor sportive,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2021 01683
(151) 03/03/2021
(732) ROBERT-DANIEL TULVAN, SAT

CĂRPINET NR. 34, JUDEŢ BIHOR,
COMUNA CĂRPINET, BIHOR,
ROMANIA
GRIG-MIHAI CRISTOLŢAN, ALE.
PADIS, NR. 4-6, SC. 3, AP. 41,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
DARIUS-RADU CERNA, ALE.
HIPOCRAT, NR. 2, BL. B1-4, SC. D,
ET. 9, AP. 38, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
SERGIU-IULIU BOCŞE, SAT
FÎNAŢE NR. 215, JUDEŢ BIHOR,
COMUNA CÂMPANI, BIHOR,
ROMANIA
MOHAMMAD ABDELQADER
HAMMAD ABDELQADER, STR.
SOCRATE, NR. 12A, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

R RAVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
șosete, tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, articole care servesc la acoperirea capului,
confecții (articole de îmbrăcăminte).
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole în direct, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, editare
muzicală, înregistrări de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, organizare de
divertisment muzical, producție de înregistrări
muzicale, producție de spectacole muzicale,
producție de videouri muzicale, producere
de concerte muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale.

───────
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(210) M 2021 01684
(151) 03/03/2021
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, INDIANA, 46268,
INDIANA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
OXFORD

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

5. Fungicide pentru utilizarea în agricultură.
───────

(210) M 2021 01685
(151) 03/03/2021
(732) ALEXANDRU-AURELIAN

ANDRONIC, STR. ALEEA
PRELUNGIRII GARII CATELU,
NR. 29, SAT CĂLDĂRARU, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Zweets

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

30. Produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
produse de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), specialități de patiserie, produse
de patiserie, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu fructe, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie

care conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie conținând
creme și fructe, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, bezele moi (produse de
cofetărie), prăjituri.

───────

(210) M 2021 01686
(151) 03/03/2021
(732) ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL,

BD. BUCUREŞTI NR. 65, CORP B,
BIROU 3, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
ATP BUS

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

12. Burdufuri pentru autobuzele articulate,
caroserii de vehicule, autobuze, autocare.

───────
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(210) M 2021 01687
(151) 03/03/2021
(732) GRAPHIC TECH, STR. SĂRĂRIE

NR.202, MODELUL D, COMPLEX
SĂRĂRIE RESIDENCE, ETAJ
5, AP.26, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TURBO DOCTOR

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 15.07.18; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F4D92; HEX #007FFF; HEX
#0047AB)

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

37. Servicii de reparații și întreținere de
automobile.

───────

(210) M 2021 01688
(151) 03/03/2021
(732) META MANAGEMENT TEAM SRL,

STR. BUZEŞTI, NR.75-77, BIROU
46, ET.7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011013, ROMANIA

(540)

META ESTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09;
24.17.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX #807fb8,
#4d4590), galben (HEX #f7bc44), gri
(HEX #f2f2f2)

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

16. Publicaţii tipărite cu privire la
managementului proprietăţii, proprietăţi
imobiliare, ipoteci şi probleme financiare conexe.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
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închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de

închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2021 01689
(151) 03/03/2021
(732) SKYTOWER BUILDING S.R.L.,

CALEA FLOREASCA NR. 246C,
CAM. P1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, CP 010803, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010803, ROMANIA

(540)

Sky Tower BUSINESS
WITH A VIEW

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 26.11.03;
26.11.07

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#363d91), gri

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

36. Administrare de imobile, închiere de
apartamente, evaluari imobiliare financiare,
încasare de chirii, servicii oferite de agenţii
imobiliare, administrare de proprietati imobiliare,
estimari financiare(asigurari, banci, imobiliare),
evaluarea financiara de material lemnos netaiat,
garantii, informatii în domeniul asigurarilor,
împrumuturi cu plata în rate, consultanta în
domeniul asigurarilor, asigurari, investitii de
capital, credite pentru contracte de inchiriere,
închiriere de exploatari agricole, închiriere de
proprietati imobiliare, împrumuturi pe bază de
amanet, împrumuturi pe bază de ipotecă, servicii
oferite de agenţii de închiriere (apartamente),
brokeri imobiliari, închiriere de spaţii pentru
birouri (imobiliare), estimări financiare pentru
costuri de reparații, subscriere de asigurări
contra incendiului.



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

37. Izolarea clădirilor, construcţia standurilor
de expozitii şi magazine, închirieri de
buldozere, construcţii, consultanţă în domeniul
construcţiilor, închirieri de echipamente de
şantier, informaţii din domeniul constructiilor,
demolări de constructii, închirieri de
excavatoare, construcţia de uzine, construcţii
de porturi, informaţii în domeniul construcţiilor,
izolare a clădirilor, zidărie, zugravit, interior şi
exterior, aşezarea cărămizilor (zidarie), acoperiri
rutirere, instalare şi reparaţii antrepozite,
construcţii de diguri, tencuire, şlefuire, închiriere
de echipamente de şantier, închiriere de
macarale (echipamente de şantier), cositorie,
nituire, lucrări de realizare a învelitorilor, montări
de schele, etanseizare a clădirilor, supervizare
de lucrări de construcţii, construcţii subacvatice,
lacuire, tapetare, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții.

───────

(210) M 2021 01691
(151) 03/03/2021
(732) AXA TRANS CONSTRUCT SRL,

STR. TRANDAFIRILOR NR. 28,
JUD. ILFOV, CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

axa tc

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 29.01.13

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

clase:
37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, extracție de resurse naturale,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, acoperirea pasajelor, amenajare
de terenuri (construcții), aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,

aplicarea de tencuială pe clădiri, zugrăvirea
caselor, vopsire și lăcuire, terasamente,
supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a clădirilor,
supravegherea pe șantier a construcțiilor
constând în lucrări de inginerie civilă,
stratificarea betonului, structurare de plafoane,
stivuirea pământului, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe șantier, servicii de management în construcții,
servicii de tâmplărie, servicii de zugrăvire și
decorare, servicii de instalare de țevi, servicii
de izolare, servicii de excavare, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
instalații electrice, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții de structuri
temporare, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de cimentare, servicii de cofrare, servicii de
consiliere cu privire la construcția de clădiri și
de alte structuri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, perforarea
rocilor, montarea izolației termice la clădiri,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, lucrări de fundație, lucrări
de construcție, instalare de plăci de fibră,
instalare de împrejmuiri, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, instalare de
conducte, instalare de cofraje pentru betonare,
instalare de acoperișuri, inspecția clădirilor
(în timpul lucrărilor de construcție), informații
în materie de construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, ghidarea pilonilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, forarea puțurilor, demontare de
clădiri, demolare de structuri, curățarea
terenurilor pentru construcții, construirea de
zone rezidențiale, construirea de fabrici,
construirea de aeroporturi, construire de școli,
construire de structuri subterane, construire de
uzine chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
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concasarea betonului, sudură pentru reparații,
tâmplărie (reparații), vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, servicii de restaurare de
zugrăveli, servicii de renovare a apartamentelor,
reparații clădiri, renovarea clădirilor, curățarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor, conservarea
clădirilor, restaurarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, consolidare de clădiri, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
comerciale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
curățarea industrială a clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, restaurări
specializate de clădiri, reparații și întreținere
de clădiri, pulverizare insecticide pentru clădiri
comerciale, vopsire și decorare de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, ameliorarea solului,
acoperirea țevilor.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, amenajări interioare
comerciale, amenajări interioare pentru clădiri,
artă grafică și design, cercetare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, consultanță profesională în
materie de design industrial, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, întocmire de
rapoarte despre design industrial, studii de
fezabilitate în materie de proiectare, servicii de
proiectare privind proprietățile imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile rezidențiale,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii de proiectare grafică, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
a caselor, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural, servicii
de consultanță în materie de proiectare, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, proiectarea
(designul) spațiului interior, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, proiectare (design)
de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de cluburi, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de restaurante, proiectare de
sisteme de construcții, proiectare de structuri
de schele, proiectare de structuri de grinzi în
cadre spațiale, proiectare de hoteluri, proiectare
de construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de case, proiectare a exterioarelor clădirilor,

design industrial, consultanță tehnică în materie
de proiectare.

───────

(210) M 2021 01692
(151) 03/03/2021
(732) GC INDOOR S.R.L., STR. TUDOR

ARGHEZI NR. 26, SCARA A, ETAJ
7, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

design radar

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, și anume vopseluri,
materiale de construcții, gresie, faianță, parchet,
uși, ferestre, mobilier, oglinzi, rame, tablouri,
țesături pentru casă, perdele, covoare, tapet,
articole din sticlă, porţelan şi lut, ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate şi
instalaţii de încălzire, aparate şi instalaţii de
răcire, aparate şi instalaţii de gătit, aparate
şi instalaţii de ventilare, aparate şi instalaţii
de distribuire a apei şi de uz sanitar, plante,
obiecte și accesorii de decor interior, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin
sau/și showroom, de produse și accesorii
destinate construcției, amenajării, moblilării și
înfrumusețării casei, biroului și grădinii, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin online,
de produse și accesorii destinate construcției,
amenajării, moblilării și înfrumusețării casei,
biroului și grădinii, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare, servicii
de amenajare/design interior, consultanță
în materie de design interior, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior.

───────

(210) M 2021 01693
(151) 03/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV, STR. CURTEA
JOHANNES HONTERUS NR.2,
JUD. BRAŞOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

BISERICA NEAGRĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 07.01.03

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, materiale
înregistrate, baze de date computerizate,
conținut media, baze de date (electronice),
baze de date interactive, benzi audio digitale
pre-înregistrate, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, benzi audio preînregistrate, benzi video
pre-înregistrate, non-muzicale, benzi desenate
descărcabile, benzi video preînregistrate cu
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muzică, benzi video preînregistrate, cărți audio,
carduri de memorie usb, cd-uri cu muzică,
discuri (înregistrări audio), discuri înregistrate cu
conținut video, discuri înregistrate cu conținut
audio, dvd-uri interactive, filme video, reviste
electronice, publicații electronice descărcabile,
muzică digitală descărcabilă, aplicații software,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru aplicații web
și servere, software pentru jocuri, software
pentru realitate virtuală și augmentată, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, potențiatoare
optice, tastaturi, magneți, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, componente
electrice și electronice, baterii, incarcatoare,
panouri solare, antene și componente, cabluri
și fire, circuite electrice și circuite imprimate,
cabluri electrice, circuite electronice, antene,
antene radio, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, produse de optică, lasere,
ochelari corectori, ochelari de soare, săculeți
pentru ochelari, ochelari fantezie, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
echipamente de protecție și siguranță, etichete
electronice, aparate de înregistrare de date,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive de testare și controlul
calității, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, busole.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, argint, aur, diamante,
calcedonie, geme naturale, metale prețioase,
mărgele pentru crearea de bjuterii, pietre
prețioase, perle, platină (metal), amulete, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
de corp, bijuterii de damă, bijuterii din aur,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii
fantezie, bijuterii pentru față, brățări, bijuterii
prețioase, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, broșe (bijuterii), cercei, caboșoane,

podoabe din chihlimbar, coliere (bijuterii), ace
de cravată, crucifixe ca bijuterii, cruciulițe
(bijuterii), imitații de bijuterii, inele (bijuterii),
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), lanțuri (bijuterii), medalii,
medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, ștrasuri,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
podoabe (bijuterie), pandantive, ornamente
pentru pălării, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
ceasornice, ceasuri, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, curele de ceas,
pendule, lanțuri pentru ceasuri, cutii pentru
ceasuri, cutii de ceas, monede, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, obiecte de artă din
metal (metale prețioase), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, trofee confecționate din metale
prețioase, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, busturi din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din metale
prețioase, figurine din pietre prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, ornamente pentru sărbători (figurine)
din metale prețioase, altele decât cele pentru
brad, statuete din metale prețioase, figurine
ornamentale confecționate din metale prețioase,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru ceasornice, amulete pentru
inele de chei, brelocuri din piele, brelocuri
metalice, brelocuri, nemetalice, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
inele pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Agende tipărite, albume de schițe, albume
foto și albume pentru colecționari (tipărituri),
articole pentru birou, bibliorafturi, blocnotesuri,
caiete, carnete, carnețele, cărți de oaspeți,
cărți de onoare, cărți de desenat sau de
scris, cărți cu nume, clasoare, coperte din
piele pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte (papetărie), cretă, cutii pentru
articole de papetărie, cutii pentru creioane,
cutii pentru dosare, cutii pentru papetărie,
cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți, cutii
pentru șabloane, dosare, dreptare, echipament
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pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, etichete adezive, etichete
din hârtie, mașini de birou, notesuri, mape,
jurnale și agende tipărite, florare, foi de
hârtie (papetărie), hărți de perete ilustrate,
hârtie cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie
de scris, hârtie de scris cu antet, hârtie
de scrisori, insigne de hârtie, insigne din
carton, insigne identificative din hârtie, fișiere,
fișe (papetărie), pixuri colorate, plicuri, press-
papier, registre, rechizite școlare, rigle, șabloane
(papetărie), semne adezive, semne de carte,
seturi de birou, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
dosare, suporturi pentru foi de scris, suporturi
pentru hârtie (articole de birou), suporturi
pentru instrumente de scris, suporturi pentru
scrisori, supracoperte din hârtie pentru dosare,
creioane de colorat, creioane de desen, penare,
sigilii, stilouri, hărți, manuale didactice, albume,
cărți promoționale (albume de fotografii), benzi
adezive, bancnote, bannere din hârtie, benzi
desenate, bilete, abțibilduri (decalcomanii), afișe
tipărite, autocolante (articole de papetărie),
almanahuri, broșuri, buletine informative, caiete
de muzică, calendare, caricaturi, cărți, cartonașe
de colecție, cărți poștale ilustrate, cataloage,
colaje, decorațiuni adezive de perete, realizate
din hârtie, diplome de premiere tipărite, diplome
imprimate, embleme din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite (decalcomania),
etichete autocolante, etichete din carton,
etichete tipărite din hârtie, felicitări, fișe
cu informații, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fotografii, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, invitații, imagini aplicate sub formă
de abțibilduri, jurnale, lucrări de artă din
hârtie, manuale tipărite, meniuri, modele tipărite,
monografii, orare, pagini de albume de fotografii,
pancarte de carton, papetarie imprimata,
periodice, pliante, postere din hârtie, premii
imprimate, publicații educative şi publicații
imprimate, publicații periodice, reclame tipărite,
reviste (publicații periodice), stegulețe din hârtie,
timbre, ziare, anuare școlare, biblii, caiete legate,
romane, dicționare, carton, carton tare, hârtie,
hârtie și carton industriale, suporturi pentru bani,
dantelă de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru
masă, prosoape de hârtie, șervețele de hârtie.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, borsete, bagaje, casete
pentru accesorii de frumusețe, casete pentru
monede, rucsacuri pentru purtat copii, cufere
(bagaje), cutii de machiaj, cutii de pălării,
pentru voiaj, cutii de transport, cutii din imitații

de piele, cutii din piele pentru pălării, cutii
pentru cărți de vizită (portvizite), cutii pentru
corespondență și documente de valoare, cutii
pentru cravată, cutii pentru cravate, pentru
voiaj, mape pentru documente, mape pentru
documente (marochinărie), geamantane, genți,
poșetuțe, portofele, ghiozdane, mape pentru
foi, mape pentru documente, plase din fetru,
portchei, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, pungi
personalizate suveniruri, valize, tocuri din piele,
rucsacuri, săculețe, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, serviete, truse de voiaj,
bice, harnașamente, hamuri (harnașament),
îmbrăcăminte pentru animale, șelărie, zgărzi
pentru animale, costume pentru animale, cutii din
piele, curele din piele, etichete din piele, piei de
animale, serviete din piele, port-carduri de piele,
port-carduri din imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
20. Accesorii din plastic (cleme) pentru fixarea
conductelor, adăposturi și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, geamanduri, încuietori și chei, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de
fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, artă murală
din lemn în 3D, obiecte de artă (din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
busturi de ceară, busturi din lemn, busturi
din lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
figurine din ceară, clopoței de vânt, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni de perete din ceară,
elemente decorative pentru ferestre, decorațiuni
din plastic pentru petreceri, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, figurine
confecționate din lemn, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din plastic,
figurine din os, figurine din răşină, figurine
în miniatură (plastic), globuri lucioase, lucrări
de artă din chihlimbar, machete din plastic
(ornamente), machete (ornamente) din ceară,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
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modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din ipsos, obiecte de artă din lemn, trofee
din plastic, trofee de lemn, ornamente (statui)
confecționate din ceară, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, sculpturi de
ceară, sculpturi de ipsos, sculpturi de plastic,
sculpturi din ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi
din ipsos, sculpturi din lemn, sculpturi din os,
sculpturi din plastic, sculpturi în os, sculpturi
realizate din lemn, statuete de fildeș, statuete
din lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice,
statui de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos,
statui din chihlimbar presat, statui din lemn,
statui din os, statui din plastic, sticlă destinată la
înrămarea operelor de artă, balansoare, bănci,
birouri, bufeturi, canapele, comode, divane,
dulăpioare, dulapuri ca mobilier, dulapuri murale,
dulapuri din lemn, dulapuri cu vitrină, elemente
de mobilier, etajere, fotolii, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
măsuțe, mese, mobilier, oglinzi (sticlă argintată),
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier din
lemn, mobilier din oțel, mobilier din sticlă,
mobilier gonflabil, mobilier metalic, mobilier
pentru copii, mobilier școlar, rafturi, paravane
(mobilier), paturi, așternuturi, saltele și perne,
rame, rotile, rechizite de birou (mobilier), scaune,
scrinuri, șezlonguri, șifoniere, suporturi de cărți,
suporturi pentru flori, suporturi pentru cărți,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
vitrine, storuri (de interior), storuri venețiene,
jaluzele de interior, obloane (jaluzele), paravane
solare (pliante, pentru exterior), paravane solare
(de interior), nu din metal sau textile, cuibare,
stupi de albine, cutii din lemn, butoaie și
putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
lăzi și palete, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
de depozitare, coșuri, nemetalice, coșuri de
brutărie, coșuri împletite, casete, butoaie din
lemn, sicrie, urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), lăzi din lemn, lăzi de plastic,
lăzi nemetalice, baloane publicitare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecusoane din plastic,
manechine și manechini de croitorie, panouri de
afișare, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare pentru spații comerciale,
panouri pentru expoziții, panouri publicitare,

standuri de prezentare, rafturi de magazin, rafturi
de prezentare, sisteme de afișare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, obiecte
de artă (din porțelan, pamânt ars sau sticlă),
articole de sticlărie, busturi din porțelan, busturi
din teracotă, cădelnițe, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, farfurii de colecție, figurine de teracotă,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, figurine din sticlă, figurine din teracotă,
ornamente de ceramică, obiecte de artă din
porțelan, obiecte de artă din sticlă, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, opere de artă
din sticlă, modele ornamentale confecționate
din porțelan, ornamente din cristal, ornamente
din ceramică, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, plăci de ceramică, porțelanuri, statuete
de ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă, statuete din teracotă,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, sticlă colorată decorativă, sticlă
de cuarț, sticlă brută, sticlă imprimată, sticlă
emailată, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă presată, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece de flori, jardiniere, vaze, vase din lut,
aparat pentru parfumarea aerului, boluri, bureți,
cârpe de curățat, castroane, căzi, chiuvete,
fărașe, perii, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, pulverizatoare de parfum, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, lăzi de gunoi, boluri de sticlă,
bomboniere, borcane, boluri pentru bomboane,
boluri pentru servit, căni, cupe, căni de băut, căni
de cafea, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, ceainice, cești, cratițe, crăticioare
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din ceramică, cutii pentru monezi (pușculițe),
damigene, decorațiuni din porțelan pentru torturi,
discuri de sfeșnic, farfurii, farfurioare, forme
de copt, forme de tort, oliviere, oale de
gătit, menorah, fructiere, gamele, inele pentru
șervețele, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe
brațe, nu din metale prețioase, pahare, vase
de băut și articole pentru baruri, produse de
olărie, produse din ceramică pentru bucătărie,
produse din sticlă de uz casnic, sticle, sosiere,
sfeșnice, seturi de masă pentru condimente,
sufertașe, supiere, suporturi de căni, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru flori, suporturi pentru lumânări,
suporturi pentru tort, vase, urne, ulcioare
emailate, tigăi, termosuri, veselă, zaharnițe,
carafe, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
flacoane, garafe, halbe, pahare (veselă de
băut), pocale, stacane, sticle de băut, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru sticle, pușculițe,
cutii de ceramică pentru monede, articole
pentru curățarea dentară, piepteni, savoniere,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare parfumate (goale), suporturi
pentru săpun, scobitori, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, acvarii și vivarii,
acvarii, terarii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte şi părţi ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri), bandane, baticuri, berete, bonete,
căciuli tricotate, fesuri, glugi, jobene, pălării,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șoșoni,
viziere, articole de îmbrăcăminte religioase,
bluze, bolerouri, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exercițiilor de judo,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăși, costume,
confecții, geci, fuste, fracuri, eșarfe, cravate,
gulere, jachete, impermeabile, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, mănuși cu
vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
maiouri, mănuși, mitene, paltoane, pantaloni,
șaluri, salopete, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), pulovere, pelerine, papioane,

uniforme, tricouri, togi, șosete, șorturi, sarafane,
veste, bustiere, cămăși de noapte, corsete,
corsaje, lenjerie de corp, halate, pijamale,
cizme, botoșei, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru călărit, papuci de casă, saboți, sandale,
sneakers, teniși, șlapi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), floricele de porumb,
frigănele, fulgi, găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
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patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, fidea, găluști, paste alimentare făinoase,
paste alimentare proaspete, ravioli, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin

posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
publicitate, servicii de promovare, servicii de
publicitate, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
decorarea vitrinelor, demonstrație de vânzare
(pentru terți), organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de demonstrații
comerciale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de produse,
servicii de expoziție pentru marfă, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), realizare de târguri comerciale,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
difuzare de anunțuri, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de materiale
publicitare, distribuție de mostre, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, publicitare (difuzare de materiale),
publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, administrarea vânzărilor,
intermediere de contracte (pentru terți), vânzare
prin licitație publică, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
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de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
organizare de licitații pe internet, organizare de
vânzări prin licitație, organizarea și coordonarea
de licitații, închiriere de automate de vânzare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de consultanță
în afaceri, management de afaceri comerciale,
contabilitate și audit, administrarea afacerilor,
abonamente la ziare, administrație comercială,
evidență contabilă, facturare, întocmire de
facturi, organizare de prezentări în scopuri

comerciale, organizare de prezentări în scop
mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare și
management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, furnizare de publicații
electronice, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de broșuri, publicare de
cântece, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de jurnale, publicare
de manuale, publicare de lucrări muzicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale didactice, publicare de materiale
educative, publicare de povești, publicare de
partituri muzicale, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, ateliere organizate în scopuri
culturale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
divertisment, expoziții de animale, creșe
(educație), educație, elaborare de manuale
educative, elaborare de materiale educative,
expoziții de plante, examene pedagogice,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de formare, furnizare de cursuri
educaționale, instruire, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de instruire
online, furnizarea educației, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cicluri de
conferințe, organizare de activități didactice,
învățământ, instruirea angajaților, organizare de
cursuri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea de ateliere de lucru, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare, pregătire
sportivă, pregătire în canto, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, realizare și
coordonare de cursuri de formare, seminarii
educative, servicii de educație juridică, servicii
de educație fizică, servicii de educație muzicală,
servicii de formare de personal, servicii de
formare în management, servicii de instruire,
servicii de predare de limbi, servicii de instruire
și formare, servicii de învățământ liceal, servicii
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de învățământ primar, servicii de învățământ
superior, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii educaționale și de predare,
teste educative, servicii școlare, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, împrumut de cărți și
de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de cărți, închiriere de
reviste, închiriere de lucrări de artă, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
expoziții la muzeu, muzee, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, concerte muzicale pentru
radio, coordonare de spectacole de teatru,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul producțiilor teatrale, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de interpretări muzicale, organizare de producții
teatrale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole în direct, prezentare de
concerte, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole de teatru, producții de teatru,
reprezentații teatrale, regizare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de muzică în direct,
spectacole muzicale, servicii pentru concerte de
canto, servicii de interpretare și traducere
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii oferite de catering, cazare temporară,
ceainării, creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații
pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
pensiuni pentru animale, pizzerii, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea

temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de case de oaspeți,
case de vacanță, hanuri turistice, hosteluri,
pensiuni, servicii hoteliere, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de cantine, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, preparare de mâncăruri, prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de ceainărie, servicii de
gătit, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
catering, rezervări de camere.

───────


