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Cereri Mărci publicate în 10/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08611 03/12/2021 PROKINETIC & NUTRITION

SRL
ARA

2 M 2021 08613 03/12/2021 PAUL CRISTINEL NITURA ONYX

3 M 2021 08614 03/12/2021 PROKINETIC & NUTRITION
SRL

ARA

4 M 2021 08615 03/12/2021 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

KIMMY

5 M 2021 08616 03/12/2021 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

NEXT GEN

6 M 2021 08617 03/12/2021 SC TAROS GUARD SRL TAROS GUARD

7 M 2021 08618 03/12/2021 IMPERIAL COMPREST
SERVICE S.R.L.

DIANĂ REUMATICĂ

8 M 2021 08619 03/12/2021 SC SIMPA SA SIMPA Sibiu

9 M 2021 08620 03/12/2021 MEHMET SEDIK KURTDISI ZAGORA ACTIVE

10 M 2021 08621 03/12/2021 MEHMET SEDIK KURTDISI ZAGORA BOSS SPORT

11 M 2021 08622 03/12/2021 LUIZA-CARMEN NEGRILĂ NEWAGE INSURANCE
BROKER

12 M 2021 08623 03/12/2021 LUIZA-CARMEN NEGRILĂ AsiGO

13 M 2021 08624 03/12/2021 ALEXANDRA - ANA BIVOLU -
CÂRSTEA

VICTORIA mea

14 M 2021 08625 03/12/2021 OVIDIU ARITON eStella

15 M 2021 08626 03/12/2021 MUNICIPIUL MEDGIDIA
AUTORITATE PUBLICA
LOCALA

CLUBUL SPORTIV MEDGIDIA
2017

16 M 2021 08627 03/12/2021 MUNICIPIUL MEDGIDIA
AUTORITATE PUBLICA
LOCALA

O Mare Familie

17 M 2021 08629 03/12/2021 MARIA NAUTIC SRL SKIPPER ACADEMY

18 M 2021 08630 03/12/2021 MIRELA ALICE STAN Dream Experience

19 M 2021 08631 03/12/2021 MIRCEA OCTAVIAN DRAJA realfoods.ro

20 M 2021 08632 03/12/2021 METALS SUPPLY
CONSULTING S.R.L.

F.C. CEAHLAUL PIATRA
NEAMT 1919

21 M 2021 08633 03/12/2021 LIVIU ENACHE BEAN TO BAR

22 M 2021 08634 03/12/2021 FNC NUTRITIE PIETROIU SRL VITALINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 08635 03/12/2021 SC EURO PARTS

DISTRIBUTION SRL
mesterino

24 M 2021 08636 03/12/2021 MAISON MERVEILLE S.R.L. 5th ESSENCE

25 M 2021 08637 03/12/2021 PETRIŞOR - IUSTINIAN
FRÎNCU
DANIEL - FLORIN
PRIVISTIRESCU

12 BOOKY

26 M 2021 08638 03/12/2021 AC HELCOR SRL DIGASTROGEL REFLUX

27 M 2021 08639 03/12/2021 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero SeptiBlu Albastru de
metilen 3 mg Vitamina C 100 mg

28 M 2021 08640 03/12/2021 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero Eu-Lax

29 M 2021 08641 03/12/2021 PRIMAVERII PARK SRL AEROCITY

30 M 2021 08642 03/12/2021 DORINEL VIŞOIU DELCATI DELICII DIN CĂTINĂ

31 M 2021 08643 03/12/2021 MANDY FOODS
INTERNATIONAL SRL

MANDY FOODS Vegetal
ORIGINAL

32 M 2021 08644 03/12/2021 ADYSIM SRL ADYSIM

33 M 2021 08645 04/12/2021 CRAMA DIN DEAL S.R.L. CRAMA LUI MITICA

34 M 2021 08646 04/12/2021 TURISM SOMEŞ EVENT SRL Călător prin Ardeal

35 M 2021 08647 04/12/2021 FUNDAȚIA SORIȚA Sorița

36 M 2021 08648 05/12/2021 VASILICĂ GODJA CETERAȘU
SRL

givemusic

37 M 2021 08649 05/12/2021 VASILICĂ GODJA CETERAȘU
SRL

givemag
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(210) M 2021 08611
(151) 03/12/2021
(732) PROKINETIC & NUTRITION SRL,

STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
ARA

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

35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de

reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.
44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,
masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, furnizarea de
informații medicale, consiliere medicală, clinici
medicale, termoterapie medicală, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, servicii medicale, asistență medicală,
îngrijire medicală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, închirierea echipamentelor
medicale, depistare medicală (screening),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/12/2021-05/12/2021

efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență

și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată
de nutriție, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
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îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific

medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
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servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2021 08613
(151) 03/12/2021
(732) PAUL CRISTINEL NITURA,

ALEEA PLOPILOR, NR. 4, BLOC
W2, SCARA 1, ET. 1, APT. 13,
JUDETUL GALATI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
ONYX

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

41. Organizarea de spectacole interpretare
artiști, servicii de prestare muzicală, servicii
prestate de artiști.

───────

(210) M 2021 08614
(151) 03/12/2021
(732) PROKINETIC & NUTRITION SRL,

STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
7433C), rosu, verde, violet

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de

ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.
44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,
masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, clinici medicale,
termoterapie medicală, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală, servicii
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, depistare
medicală (screening), efectuarea examenelor
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
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medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,

asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie
plastică, chirurgie veterinară, consiliere
farmaceutică, servicii oferite de clinici, clinici
medicale, consiliere genetică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată
de nutriție, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
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controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii

oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
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consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2021 08615
(151) 03/12/2021
(732) S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. BACIULUI NR. 4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
KIMMY

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru

hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
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sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
in (făină de -) (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,

preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.

───────

(210) M 2021 08616
(151) 03/12/2021
(732) S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. BACIULUI, NR.4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
NEXT GEN

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
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fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de

animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
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bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.

───────

(210) M 2021 08617
(151) 03/12/2021
(732) SC TAROS GUARD SRL, SOS.

IANCULUI NR. 17, BL. 106C,
SC. B, ET. 9, AP. 83, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TAROS GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de pază, servicii de
pază și protecție, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază contractuale, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 08618
(151) 03/12/2021
(732) IMPERIAL COMPREST SERVICE

S.R.L., STR. SOLD. TUDOR
ION, NR. 3, BL. 6, ET. 9, APT.
96, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
DIANĂ REUMATICĂ

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

5. Preparate medicinale și farmaceutice.
───────
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(210) M 2021 08619
(151) 03/12/2021
(732) SC SIMPA SA, SOS. ALBA IULIA

NR.70, JUD. SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

(540)
SIMPA Sibiu

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

30. Cozonaci, pâine, pâine proaspătă, pâine
crocantă, pâine pita, pâine nefermentată, pâine
multicereale, pâine semicoaptă, pâine integrală,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, pâine cu
usturoi, pâine de secară, amestecuri pentru
pâine, pâine de malț, aluat de pâine, pâine
cu umplutură, pâine și chifle, pâine cu stafide,
prăjitură cu pâine, hamburgeri în pâine, pesmet
din pâine, pâine fără gluten, pâine umplută
cu fructe, pâine coaptă în prealabil, pâine
făcută cu drojdie, pâine aromată cu condimente,
lipii pentru sandvișuri (pâine), rulouri de pâine
umplute, pâine sub formă de bastoane, gustări
care constau în principal din pâine, pâine cu
conținut scăzut de sare, produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, blat de pizza,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crocanți din cereale, blaturi de
pizza congelate, brioșe, chifle umplute, clătite,
covrigei, covrigei moi, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de multicereale,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză
introduși în pâine, hamburgeri introduși în
chifle, hot dog (sandvișuri), mâncăruri preparate
sub formă de pizza, pateuri cu cârnați,
pizza, pizza (preparată), pizza congelată, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
umplute, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, snacksuri din grâu extrudat,
vafe congelate, tiramisu, savarine, ecleruri,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aperitive (tartine),
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, chifle cu

gem, ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, cornuri, clătite americane,
creme pe bază de ciocolată, deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub
formă de spume (deserturi), dulciuri înghețate,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, nuga, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
spume, specialități de patiserie, rulouri cu
scorțișoară, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, biscuiți, biscuiți
de turtă dulce, brioșe (muffins), covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie), foi
de patiserie congelate, fursecuri, fursecuri cu
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glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri parțial învelite în
ciocolată, fursecuri parțial învelite într-o glazură
cu aromă de ciocolată, gogoși cu gaură în
mijloc, gustări de tip tort de fructe, madlene,
pateuri (patiserie), pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie, plăcinte cu afine, placinte
cu măr, plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac,
plăcinte cu ouă, plăcinte fără carne, prăjitură
cu migdale, prăjiturele, prăjiturele din aluat
prăjit, prăjituri cu brânză, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu căpșuni, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din iaurt înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri înghețate, produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu
ou, sufleuri, tarte, tarte cu cremă englezească
custard, tarte cu melasă, tarte cu ou, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate, tarte
sărate sau dulci, tort cu caramel, torturi vegane,
turtă dulce.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie
43. Servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii oferite de pizzerii,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de mâncare la
pachet, servicii de gătit, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de snack-
baruri.

───────
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(210) M 2021 08620
(151) 03/12/2021
(732) MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.

ION SULEA NR. 28, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
ZAGORA ACTIVE

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
4. Lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2021 08621
(151) 03/12/2021
(732) MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.

ION SULEA NR. 28, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ZAGORA BOSS SPORT

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 08622
(151) 03/12/2021
(732) LUIZA-CARMEN NEGRILĂ, BD.

DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC. 2, ET.
4, AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEWAGE
INSURANCE BROKER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 01.03.01; 07.01.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(Pantone 158 C), gri (Pantone 420 C,
Cool Gray 1 C)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurări și reasigurări, servicii de
brokeraj de asigurări.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/12/2021-05/12/2021

(210) M 2021 08623
(151) 03/12/2021
(732) LUIZA-CARMEN NEGRILĂ, BD.

DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC. 2, ET.
4, AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AsiGO
(591) Culori revendicate:galben (Pantone

Yellow 012 C), portocaliu (Pantone
1375 C, Pantone 1235 C, Pantone
123 C), roșu (Pantone 179 C, Pantone
Bright Red C, Pantone 171 C)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurări și reasigurări, servicii de
brokeraj de asigurări.

───────

(210) M 2021 08624
(151) 03/12/2021
(732) ALEXANDRA - ANA BIVOLU

- CÂRSTEA, STR. BANUL
ANTONACHE NR. 52-60, SC.
D, ET.1, APT.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VICTORIA mea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2021 08625
(151) 03/12/2021
(732) OVIDIU ARITON, STR.

LOGOFĂTUL UDRIȘTE NR.
11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
eStella

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

9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2021 08626
(151) 03/12/2021
(732) MUNICIPIUL MEDGIDIA

AUTORITATE PUBLICA LOCALA,
STR. DECEBAL, NR. 35, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA, 905600,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV
MEDGIDIA 2017

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 25.07.20;
26.11.06; 26.11.07; 02.09.14; 27.07.17

(591) Culori revendicate:albastru , galben
deschis, rosu, alb

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

41. Activitați sportive și culturale
───────

(210) M 2021 08627
(151) 03/12/2021
(732) MUNICIPIUL MEDGIDIA

AUTORITATE PUBLICA LOCALA,
STR. DECEBAL, NR. 35, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA, 905600,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
O Mare Familie

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

41. Activitați sportive și culturale.
───────
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(210) M 2021 08629
(151) 03/12/2021
(732) MARIA NAUTIC SRL, DRM LUNCA

PRUTULUI 61B, BUCURESTI,
032357, ROMANIA

(540)

SKIPPER ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.03.01

(591) Culori revendicate:verde (Hex 49B7B7),
gri (Hex #6D6D6D)

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

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

───────

(210) M 2021 08630
(151) 03/12/2021
(732) MIRELA ALICE STAN, STR.

CRINULUI, NR. 6, BL.6, SC. A,ET.
2, AP.10, JUDETUL CALARASI,
LEHLIU-GARA, 95304, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
Dream Experience

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

41. Servicii de divertisment.
43. Servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2021 08631
(151) 03/12/2021
(732) MIRCEA OCTAVIAN DRAJA,

STR. ARON COTRUȘ, NR.
71A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

realfoods.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.03; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
490C)

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

43. Servicii de comerț cu produse tradiționale și
bio în băcăniile proprii, inclusiv on-line.

───────
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(210) M 2021 08632
(151) 03/12/2021
(732) METALS SUPPLY CONSULTING

S.R.L., STR. DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

F.C. CEAHLAUL
PIATRA NEAMT 1919

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.01.14; 27.07.04;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08

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

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii

educative și de instruire, servicii sportive
și de fitness, acreditare de performanțe
educaționale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, activități sportive și culturale, activități
sportive, activități sportive și de recreere,
administrare de centre de fitness, administrare
de școli de arte marțiale, administrarea
centrelor de bowling, ajustarea croselor de
golf pentru utilizatorii individuali, antrenament
(instruire), antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, antrenamente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, asistență profesională individualizată
(coaching), cantonamente de fotbal, (instruire)
cluburi de agrement cu instalații sportive,
(instruire) cluburi de plajă și piscină, coaching
sportiv, concursuri de aerobic, concursuri
hipice, consultanță în domeniul antrenamentului
pentru menținerea condiției fizice, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de baschet, divertisment de tipul
jocurilor de baseball, divertisment de tipul
jocurilor de hochei, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, divertisment de tipul
reprezentațiilor de gimnastică, divertisment de
tipul turneelor de golf, divertisment de tipul
curselor automobilistice, divertisment de tipul
concursurilor de mers pe role (roller derby),
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
competițiilor de ridicare a greutății, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de taekwondo, cursuri de snowboard,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri
de patinaj pe role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, divertismentde tipul
meciurilor de fotbal, pronosport de fotbal, cursuri
de exerciții în grup, cursuri de educație fizică,
cursuri de exerciții fizice, divertisment de tipul
turneelor de tenis, divertisment sub formă
de concursuri de wrestling, divertisment sub
formă de curse de iahturi, educație fizică,
exploatare de locații sportive, facilități de înot,
exploatarea instalațiilor sportive, frunizare de
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informații referitoare la curse, furnizare de baze
sportive pentru campionate de patinaj artistic,
furnizare de baze sportive pentru campionate de
patinaj viteză, furnizare de baze sportive pentru
schi, furnizare de baze sportive pentru tir cu
arcul, furnizare de camere de biliard, furnizare
de cursuri de pregătire privind gimnastica,
furnizare de cursuri în domeniul administrării
apei, furnizare de divertisment sportiv prin
intermediul unui site, furnizare de incinte
sportive pentru practicarea de polo, furnizare de
informații despre activități sportive, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre rezultatele
competițiilor de arte marțiale, furnizare de
informații legate de sportivi, furnizare de
informații referitoare la caii de curse, furnizare
de informații referitoare la cursele auto, furnizare
de informații referitoare la sporturile cu motor,
furnizare de informații sportive prin intermediul
mesajelor telefonice preînregistrate, furnizare de
servicii de săli și cluburi de sport, furnizare de
spații pentru biliard, furnizare de spații pentru
pârtii de schi acoperite, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, furnizare
de servicii educaționale referitoare la exerciții
fizice, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, instruire în
sporturi de iarnă, instruire în pilates, instruire
în materie de educație fizică, instruire în
gimnastică, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în domeniul antrenamentelor,
instruire pentru vânătoare, instruire pentru
menținerea condiției fizice, instruire pentru
confecționarea de chimonouri, instruire pentru
antrenamentul în circuit, furnizare de instalații
pentru patinajul pe role , furnizarea de pârtii
de schi, furnizarea de instalații pentru sporturi
pe gheață, furnizarea de instalații pentru schi,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, furnizarea de instalații pentru exerciții
în grup, furnizarea de instalații pentru cursele
de cai, furnizarea de informații referitoare la
jochei, furnizarea de informații despre rezultatele
meciurilor de box, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, furnizarea de
echipamente și de cursuri de pregătire în
domeniul exercițiilor fizice, furnizare de știri și
informații privind luptele corp la corp, printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
terenuri și piste, furnizare de terenuri de
baseball, furnizare de terenuri pentru baseball,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare de
demonstrații de gimnastică, organizare de curse

sportive în jurul lumii, organizare de curse
de bărci, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții și turnee
legate de curse de automobile, organizare
de competiții și turnee cu privire la șofat,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții de patinaj
artistic și patinaj viteză, organizare de competiții
de patinaj viteză, organizare de competiții
sportive de pescuit, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente de patinaj
artistic, organizare de evenimente de sărituri
la obstacule, organizare de evenimente hipice,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de instalații sportive pentru campionatele de
patinaj de viteză și artistic, organizare de jocuri
de base-ball, organizare de meciuri de box,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de tir cu arma, organizare
de partide de tir în care se folosesc ținte
zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de
căprioare, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee
de golf profesionist, organizare de întâlniri
hipice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de curse de cai, organizarea de
curse de alergări, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de concursuri de polo
pe apă, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis de masă, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri
de golf, organizare, planificare și coordonare
de turnee sau concursuri de golf profesional,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
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planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse cu bărci, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții de
lupte sumo, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de competiții de atletism, organizare de turnee
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere la
dispoziție de instalații de patinaj artistic, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, pregătire sportivă,
pregătire în domeniul fitnessului, pregătire
în judo, pregătire în karate, pregătire în
kendo (pregătire în scrima japoneză), pregătire
în ridicarea greutăților, servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere în materie de
pregătire medicală, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), coordonare de ateliere de
pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.

───────

(210) M 2021 08633
(151) 03/12/2021
(732) LIVIU ENACHE, STR PARAULUI

NR 24, BL E17, SC A, AP 10,
JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BEAN TO BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

29. Băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, băuturi pe bază de lapte cu cacao,
deserturi pe bază de lapte, fructe conservate,
fructe de pădure, conservate, jeleuri comestibile,
unt de cacao, deserturi preparate din produse
lactate, lapte, băuturi pe bază de lapte, gustări
pe bază de lapte, budinci pe bază de lapte, lapte
praf pentru scopuri de alimentație, deserturi pe
bază de lapte artificial.
30. Ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
garnituri de ciocolată, sosuri de ciocolată,
glazură de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
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praline de ciocolată, ciocolată de băut, paste
de ciocolată, fondue din ciocolată, sirop de
ciocolată, ciocolată pentru glazuri, scoici de
ciocolată, spume de ciocolată, biscuiți de
ciocolată, cafea cu ciocolată, pudră de ciocolată,
bomboane cu ciocolată, ciocolată cu alcool,
batoane de ciocolată, înlocuitori de ciocolată,
ciocolată fără lapte, ouă de ciocolată, gofre
de ciocolată, fondante de ciocolată, bomboane
de ciocolată, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, iepurași de ciocolată, migdale acoperite de
ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată, fructe
trase în ciocolată, biscuiți înveliți în ciocolată,
covrigi glazurați cu ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, prăjituri mici cu ciocolată, iocolată
cu lapte (băutură), alune trase în ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, batoane învelite în ciocolată,
amestecuri de ciocolată caldă, produse pe
bază de ciocolată, cremă de ciocolată pentru
pâine, creme pe bază de ciocolată, glazuri
cu aromă de ciocolată, umpluturi pe bază
de ciocolată, ciocolată sub formă de praline,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, arome
pe bază de ciocolată, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, deserturi
pe bază de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată, batoane de
nuga învelite în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), produse de cofetărie
învelite în ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, prăjituri pentru ceai
cu ciocolată și lapte, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), batoane pe
bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri și plăcinte, preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată),
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, băuturi pe
bază de cacao, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, preparate pe bază

de cacao pentru fabricarea băuturilor, siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată, budinci, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, produse
de patiserie, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie nemedicinale,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
cacao, pudră de cacao, produse din cacao ,
pudră de cacao instant, preparate pe bază
de cacao, alimente pe bază de cacao, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
alimente, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si online în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare cu
amanuntul, cu ridicata si online în legătură cu
deserturi, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, gestiunea
afacerilor de comert cu amanuntul pentru terti,
publicitate si marketing, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vanzarea cu amanuntul, servicii de
comercializare, regruparea in avantajul tertilor a
produselor diverse (cu exceptia transportului lor)
permitand consumatorilor sa le cumpere comod.

───────

(210) M 2021 08634
(151) 03/12/2021
(732) FNC NUTRITIE PIETROIU SRL,

CALEA GIULESTI NR. 333,
CLADIREA C12, CAMERA 2,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
VITALINE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Hrană şi băuturi pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, terci de tărâţe
pentru consum animal, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, deşeuri distilate
pentru consum animal, biscuiţi pentru câini,
borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
făină de peşte pentru consum animal, nutreţ /
hrană pentru animale / furaj, grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, turtă de porumb pentru vite, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
turtă de oleaginoase / turtă pentru vite, făină de
arahide pentru animale, turtă de arahide pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
turtă de rapiţă pentru vite, făină de orez pentru
furaje, rădăcini pentru consum animal, nutreţ de
grajd pentru animale, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, germeni de grâu
pentru consum animal, drojdie pentru consum
animal.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul altor persoane a
produselor hrana si bauturi pentru animale
enumerate in clasa 31 permiţând consumatorilor
să compare şi să cumpere comod aceste
produse, regruparea în beneficiul altor persoane
a diverse servicii referitoare la hrana pentru
animale permiţând consumatorilor să compare
şi să cumpere comod aceste servicii, astfel de
produse si servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amanuntul, al
punctelor de vanzare cu ridicata sau prin
mijloace electronice pentru oferirea de astfel
produse si servicii, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08635
(151) 03/12/2021
(732) SC EURO PARTS DISTRIBUTION

SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET.3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

mesterino

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.03.06; 29.01.02;
29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: scule electrice si accesorii, masini
de insurubat cu cablu, ciocane rotopercutoare,
masini de gaurit cu cablu, masini de gaurit
cu cablu, polizoare unghiulare/drepte cu cablu,
polizoare unghiulare/drepte cu cablu, rindele
electrice, freze verticale, suflante aer cald,
amestecatoare, pistoale de vopsit electrice,
capsatoare cu cablu, pistoale de lipit, unelte
multifunctionale, masini de gravat, seturi si
truse de scule electrice, tester de tensiune,
lanterne, foarfeca electrica, pompe de aer,
masini de taiat, polizoare, masini de decupat,
accesorii scule electrice si consumabile seturi
si truse de scule electrice, aparate de masura
si control, nivele cu laser, aparate de sudura
si accesorii, masini de debitat sticla, scule de
mana, chei fixe, surubelnite, menghine, pile,
razuitoare, rindele, capsatoare, cuttere, dalti
si dornuri, poansoane, punctatoare, preducele,
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leviere si rangi, ciocane demolatoare, masini
de gaurit cu acumulator, fierastraie circulare,
fierastraie stationare, polizoare de banc,
polizoare unghiulare cu acumulator, capsatoare
cu acumulator, accesorii masini de insurubat,
lampi led, masini de taiat tabla, compresoare
si scule pneumatice, rafturi si bancuri de
lucru, cutii pentru scule, organizatoare si
centuri, instrumente de masura, aparate de
curatat cu presiune, generatoare de curent
si motoare, accesorii si consumabile pentru
generatoare de curent, organe de asamblare
si feronerie, accesorii pentru mobilier, accesorii
pentru ancorari si tractari, produse de gradinarit,
mobilier gradina si terasa, articole camping,
produse pentru intretinerea plantelor, plase
intretinere plante, pompe de stropit, manusi
pentru gradinarit, accesorii pentru legat plante,
separatoare gazon, dispozitive imprastiere,
semnatoare manuala, prelate impermeabile,
accesorii pompe de stropit, utilaje pentru gradina
si accesorii, masini de tuns iarba, foarfeci de tuns
arbusti si gard viu, trimmere electrice, motocoase
de umar, fire motocoase, suflante, aspiratoare
frunze, tocatoare pentru resturi vegetale,
atomizoare si pulverizatoare, freze zapada,
mori de macinat cereale, incubatoare de oua,
motocultoare motosape, drujbe, motofierastraie
pe benzina, fierestraie electrice, pile ascutire
lanturi, foreze pamant, despicatoare lemne,
remorci motocultor, acumulatori si incarcatoare
pentru scule electrice, masini pentru aerat
gazonul, tractorase pentru tuns gazonul,
accesorii pentru masini de tuns iarba, accesorii
pentru motofierastraie/drujbe, lanturi drujbe/
motofierastraie, masini de batut stalpi, scule
si unelte de mana pentru gradina, foarfeci
vie, cazmale, lopeti, topoare si securi, sape
si scafe, greble, furci, fierastraie gradina, lada
compost, zdrobitoare struguri, prese struguri,
lopeti zapada, coase, tarnacoape, platatori
bulbi, roabe pentru gradina, masini dematurat
manuale, masini de maturat cu motor, sere
gradina, gratare de gradina, ghivece si accesorii
ghivece, instalatii pentru irigatii, produse
pentru animale de companie, butoaie, bidoane
si navete, biciclete, patine, role, accesorii
biciclete, patine, role, cutii depozitare, sisteme
racire terasa, hidrofoare, motopompe, grupuri
pompare, piese de schimb hidrofoare, pompe,
articole pentru casa, accesorii pentru pregatirea
mesei, accesorii pentru gatit, oale, tigai, vesela,
chiuvete bucatarie si accesorii, baterii bucatarie
dozatoare detergent, articole de curatenie,
perii, maturi, detergenti si solutii curatenie,
accesorii depozitare si organizare, suporturi
de vesela, etansanti poliuretanici, pistol silicon,
electrocasnice, ventilatoare pentru uz casnic,

aragazuri, aparate de gatit cu abur si convectie,
masini de gatit manuale, masini de gatit electrice,
cuptoare cu microunde, gratare electrice,
prajitoare, mixere, masini de tocat carne,
storcatoare de fructe si legume, blendere, fiare
de calcat, statii de calcat, aspiratoare portabile,
uscatoare de par, cafetiere, espressoare de
cafea, rasnite, fierbatoare electrice, masini
de cusut, boxe portabile, aparate de masaj,
aparate de aer conditionat, purificatoare de aer
pentru uz casnic, aparate de dezumidificare a
aerului, radiatoare electrice, obiecte sanitare,
baterii lavoar, baterii dus, articole pentru menaj
casnic, uscatoare rufe si accesorii, cosuri
de gunoi, accesorii baie, savoniere, suporturi
pentru prosoare, instalatii hidro, robineti apa,
reductoare presiune, regulatoare, accesorii
curatare sobe si seminee, generatoare de
aer cald, ventilatoare, echipamente protectia
muncii, materiale de constructie, unelte de
zugravit, gletiere, spacluri, mistrii, pensule,
adezivi, siliconi, benzi, utilaje pentru constructii,
betoniere, palane si scripeti, roabe si carucioare,
scari telescopice, produse etansare acoperisuri,
accesorii usi, utilaje de ridicat, prelungitoare,
triple, fise, derulatoare cablu electric, redresoare
auto, tarcuri pentru animale, masini de tuns
pentru animale, aparate de muls, hamuri
pentru cai, deplumator pasari, oparitor pasari,
imbracaminte, incaltaminte si accesorii pentru
pescuit, din producţie proprie şi a unor terţi,
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 08636
(151) 03/12/2021
(732) MAISON MERVEILLE S.R.L.,

STRADA MIHAI VITEAZUL
NR 99, SAT VIFORÂTA, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

5th ESSENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

14. Bijuterii, cutii de prezentare pentru bijuterii,
pandantive bijuterii / pandantive pentru bijuterii,
lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii), cercei, broşe
(bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii cu strasuri
(imitaţii de bijuterii), medalioane (bijuterii),
crucifixuri ca bijuterii, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii din
fildeş, bijuterii cloisonné, bijuterii din metale
neprețioase, perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), cleme pentru bijuterii,
pandantive pentru brelocuri, bijuterii pentru
pălării, bijuterii pentru pantofi, ace de cravata,
agrafe de cravata, butoni de cămaşă, aliaje din
metale preţioase, bijuterii din chihlimbar, pietre
preţioase, pietre semipretioase, perle, metale
preţioase, în formă brută sau semiprelucrate,
rozarii / mătănii, argint filat (bijuterii), figurine din
metale preţioase / statuete din metale preţioase,
opere de artă din metal preţios, aur, în formă
brută sau foiţa, aur filat (bijuterii), portofele de
bijuterii, inele de chei (inele despicate cu bijuterie

fără valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), medalii,
furnituri de bijuterii, ace ornamentale, elemente
componente pentru bijuterii, cleme şi mărgele
pentru bijuterii, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare referitoare la bijuterii, cutii de
prezentare pentru bijuterii, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii),
brăţări (bijuterii), cercei, broşe (bijuterii), coliere
(bijuterii), bijuterii cu strasuri (imitaţii de
bijuterii), medalioane (bijuterii), crucifixuri ca
bijuterii , crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), bijuterii din fildeş, bijuterii
cloisonné, bijuterii din metale neprețioase ,
cleme pentru bijuterii, pandantive pentru
brelocuri, bijuterii pentru pălării, bijuterii pentru
pantofi, ace de cravata, agrafe de cravata,
butoni de cămaşă,aliaje din metale preţioase,
bijuterii din chihlimbar, pietre preţioase, pietre
semipretioase, perle, metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, rozarii /
mătănii, argint filat (bijuterii), figurine din metale
preţioase / statuete din metale preţioase, opere
de artă din metal preţios, aur, în formă
brută sau foiţa, aur filat (bijuterii ,portofele
de bijuterii, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalii, furnituri de bijuterii, ace ornamentale,
elemente componente pentru bijuterii, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
servicii de vânzare cu amănuntul on line
si servicii de vânzare cu ridicata online
in legatura cu bijuterii, cutii de prezentare
pentru bijuterii, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii),
cercei, broşe (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
cu strasuri (imitaţii de bijuterii), medalioane
(bijuterii), crucifixuri ca bijuterii , crucifixuri
din metale preţioase, altele decât bijuteriile,
bijuterii din fildeş, bijuterii cloisonné, , bijuterii
din metale neprețioase, cleme pentru bijuterii,
pandantive pentru brelocuri, bijuterii pentru
pălării, bijuterii pentru pantofi, ace de cravata,
agrafe de cravata, butoni de cămaşă,aliaje din
metale preţioase, bijuterii din chihlimbar, pietre
preţioase, pietre semipretioase, perle, metale
preţioase, în formă brută sau semiprelucrate,
rozarii / mătănii, argint filat (bijuterii), figurine
din metale preţioase / statuete din metale
preţioase, opere de artă din metal preţios,
aur, în formă brută sau foiţa, portofele de
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bijuterii, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalii, furnituri de bijuterii, ace ornamentale,
elemente componente pentru bijuterii, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
servicii de vânzare in magazine specializate
in legatura cu bijuterii, cutii de prezentare
pentru bijuterii, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii),
cercei, broşe (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
cu strasuri (imitaţii de bijuterii), medalioane
(bijuterii), crucifixuri ca bijuterii , crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, bijuterii cloisonné, bijuterii din metale
neprețioase,cleme pentru bijuterii, pandantive
pentru brelocuri, bijuterii pentru pălării, bijuterii
pentru pantofi, ace de cravata, agrafe de cravata,
butoni de cămaşă,aliaje din metale preţioase,
bijuterii din chihlimbar, pietre preţioase, pietre
semipretioase, perle, metale preţioase, în formă
brută sau semiprelucrate, rozarii / mătănii, argint
filat (bijuterii), figurine din metale preţioase /
statuete din metale preţioase, opere de artă
din metal preţios, aur, în formă brută sau
foiţa, aur filat (bijuterii) portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), medalii,
furnituri de bijuterii, ace ornamentale, elemente
componente pentru bijuterii, cleme şi mărgele
pentru bijuterii, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele), servicii de
comenzi online in legatura cu bijuterii

───────

(210) M 2021 08637
(151) 03/12/2021
(732) PETRIŞOR - IUSTINIAN FRÎNCU,

STR. DIMITRIE DINICU NR. 48/A,
JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
DANIEL - FLORIN
PRIVISTIRESCU, BD. DÎMBOVIŢA
NR. 21/1, ET. 2, APT. 10, JUD.
TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

12 BOOKY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 27.07.24

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

35. Lucrări de birou în legătură cu servicii
de programare a întâlnirilor la centre de
infrumusetare furnizate online prin intermediul
unei platforme web şi a unei aplicaţii pentru
telefonul mobil (lucrări cu caracter administrativ),
servicii de publicitate pentru centre de
infrumusetare, toate acestea fiind în legătură cu
un program de calculator utilizat în legătură cu
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efectuarea de programări/servicii la centre de
infrumusetare (promovare)
42. Furnizarea unei platforme web şi a
unei aplicaţii pentru telefonul mobil (creare
şi menţinere site web, dezvoltare de
software, design de software pentru computer,
mentenanţă software pentru computer,
mentenanţa software-urilor de program,
închirierea şi actualizarea software-ului de
computer) folosite pentru a face programări la
centre de infrumusetare, toate acestea fiind
în mod exclusiv în legătură cu serviciile de
infrumusetare

───────

(210) M 2021 08638
(151) 03/12/2021
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
DIGASTROGEL REFLUX

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08639
(151) 03/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero SeptiBlu
Albastru de metilen 3
mg Vitamina C 100 mg

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.03.02; 29.01.15;
26.11.13; 02.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
galben, rosu

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

5. Preparate cu vitamina c, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, dropsuri pentru gât,
elixire pentru prevenirea infecțiilor în gât
35. Publicitate

───────
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(210) M 2021 08640
(151) 03/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Eu-Lax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.03.02; 29.01.15;
05.05.20; 26.11.13; 25.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben, rosu,
mov

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

5. Suplimente alimentare, digestive, enzime
digestive, digestive de uz farmaceutic, preparate
probiotice utilizate în scopuri medicale, care
ajută la menținerea unui echilibru natural al florei
din sistemul digestiv
35. Publicitate

───────

(210) M 2021 08641
(151) 03/12/2021
(732) PRIMAVERII PARK SRL, STR. 23

AUGUST NR. 2, BL. R4, SC. A, ET.
4, AP. 18, JUD. ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

AEROCITY

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 18.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
36. Activitati imobiliare, serviciin de tranzacţii
imobiliare.

───────
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(210) M 2021 08642
(151) 03/12/2021
(732) DORINEL VIŞOIU, STR. POET

PANAIT CERNEA NR. 14, BL. M5,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ŢEPEŞ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

DELCATI DELICII DIN CĂTINĂ

(531) Clasificare Viena:
05.01.03; 08.07.25; 05.03.11; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08643
(151) 03/12/2021
(732) MANDY FOODS INTERNATIONAL

SRL, DRUMUL NISIPOASA NR.
46-52, BIROUL NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

MANDY FOODS
Vegetal ORIGINAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.08;
26.11.12

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde,
galben

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

29. Pateu vegetal, pateuri vegetale, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, extracte vegetale pentru
alimente, creme tartinabile pe bază de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, pastă
de măsline, pastă de năut, creme tartinabile pe
bază de legume, pastă tartinabilă din soia, pastă
tartinabilă pe bază de legume, pastă tartinabilă
cu legume, pastă vegetală tartinabilă.
35. Servicii de promovare a produselor prin
intermediul website-urilor, publicitate, afaceri
comerciale, regruparea în avantajul terţilor a
pateurilor vegetale (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
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gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pateu vegetal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri vegetale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
tartinabile pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pastă de năut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pateu vegetal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu proteina vegetala texturata formata
pentru utilizare ca inlocuitor de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme tartinabile
pe baza de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse tartinabile pe
bază de legume, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme tartinabile pe bază de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu creme tartinabile pe baza
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu creme tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu proteina vegetala texturata

formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme tartinabile pe baza de legume,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pastă de năut, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pateu
vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu pateuri vegetale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu proteina vegetala texturata
formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu creme
tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
pateu vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă din soia, servicii de vânzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online în
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legatură cu pasta tartinabilă de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online în
legatură cu pastă vegetală tartinabilă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente pentru transport,
transportul de alimente, servicii de transport de
alimente, transport refrigerat de alimente.

───────

(210) M 2021 08644
(151) 03/12/2021
(732) ADYSIM SRL, STR.

PETRĂCHIOAIA NR. 36, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADYSIM

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 05.03.11; 27.05.01

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

20. Sicrie, sicrie din răchită, sicrie din lemn,
sicrie și urne funerare, urne funerare, plăci
funerare din plastic, urne funerare din metale
prețioase.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
publicitate și marketing, administrare de
afaceri, administrare a evidențelor comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,

asistență în administrarea afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), consultanță
profesională privind administrarea personalului,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de repatriere a pacienților (transport),
transport terestru, transport aerian, transport
rutier, transport fluvial, transport maritim,
transport terestru de persoane, transport
feroviar de persoane, servicii de transport
rutier pentru persoane, servicii de transport
pentru persoanele rănite, organizarea
transportării, transportul pasagerilor, transport
de autovehicule, transport de pasageri, transport
de călători.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii funerare, servicii
funerare conexe incinerării, servicii funerare
conexe incinerării pentru animale de companie,
servicii funerare pentru animale de companie,
organizarea de ceremonii funerare, servicii de
incinerare, servicii de incinerare pentru animale
de companie.

───────

(210) M 2021 08645
(151) 04/12/2021
(732) CRAMA DIN DEAL S.R.L., SAT

GURA VADULUI NR. 446, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
CRAMA LUI MITICA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
vinars, băuturi distilate.

───────

(210) M 2021 08646
(151) 04/12/2021
(732) TURISM SOMEŞ EVENT SRL,

STR. REPUBLICII, NR.78, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, SÂNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Călător prin Ardeal

(531) Clasificare Viena:
07.01.03; 06.01.02; 03.07.24; 20.07.01;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, productie de reclame
radio, publicitate radio si de televiziune,
productie de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate si reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, postei, productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agentie specializată în
publicitate prin radio si televiziune, servicii de

publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, promovare de concerte
muzicale, servicii de comert cu amănuntul
online pentru muzică si filme descărcabile si
preînregistrate, publicitate în domeniul turismului
si călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din statiuni turistice, administrare
de programe de schimburi culturale si educative,
servicii de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii de promovare si publicitate,
servicii publicitare si de promovare, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing si promovare, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea produselor si serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
promovare si relatii publice, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor si serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele tertilor) prin reclame
publicitare, furnizarea de spatiu pe pagini
web pentru promovare de produse si servicii,
promovare a vânzărilor de produse si servicii ale
tertilor prin evenimente promotionale, furnizare
de spatiu pe pagini web pentru promovarea de
produse si servicii, promovare de produse si
servicii ale tertilor prin intermediul unui program
preferential pentru clienti, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele si initiativele de mediu,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
de competitii si evenimente sportive, promovare
de produse si servicii pentru terti, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, organizare de expozitii si târguri
comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, promovarea produselor si serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
si asocia produsele si serviciile cu programe de
premiere, organizare de evenimente, expozitii,
târguri si spectacole în scopuri comerciale,
promotionale si publicitare în directă legătură cu
portul şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare si organizare
de târguri comerciale, expozitii si prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
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comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicatii, emisiuni de stiri
(transmisii), emisiuni televizate (transmisii),
emisiuni radiofonice (transmisii), servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune si transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, transmisie
radio prin cablu, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informatii prin radio, transmisie
de informatii prin radio, difuzarea la radio si
televiziune, difuzare de programe prin radio,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de comunicatii prin radiofrecventă, servicii de
informare privind radiodifuziunea, transmitere
de date computerizate prin radio, servicii de
comunicatii radiofonice, telefonice, telegrafice,
furnizare de servicii de radio mobil privat,
difuzare de programe radio si de televiziune,
transmitere de programe radio si de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune si
radio prin retele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informatii si alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune si transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, difuzare
de programe de radio si televiziune interactive,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală si prin
cablu, radiodifuziune de continut audiovizual si
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio si televiziune prin satelit, radiodifuziune
si transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune si transmitere de
programe de televiziune prin cablu, servicii de
paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicatii electronice), difuzare de programe
de radio si televiziune, inclusiv prin retele
de cablu, furnizare de informatii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
si de televiziune cu plată, transmisie prin
satelit de sunete, imagini, semnale si date,
transmitere de continut audio si video prin satelit,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet si forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
productia de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), productie de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, productie de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de stiri televizate, servicii
pentru productie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, divertisment de radio
si televiziune, prezentare de programe de
radio, productie de efecte speciale pentru
radio, productii de film, televiziune si radio,
productie de evenimente sportive pentru
radio, servicii de divertisment radiofonic si
televizat, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, planificarea programelor de radio
si de televiziune, productie si prezentare de
programe de radio, închirierea de posturi
de radio si televiziune, servicii de educatie
furnizate prin intermediul radioului, productie
de programe radiofonice si de televiziune,
pregătire de programe radiofonice si de
televiziune, servicii de prezentatori de radio
si de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de stiri pentru radio
sau televiziune, pregătire si productie de
programe de radio si televiziune, emiterea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, divertisment muzical, spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
productie de videouri muzicale, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
productie de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de muzică în direct, productie
de înregistrări sonore si muzicale, organizare
de spectacole vizuale si muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare si
coordonare de concerte muzicale, organizarea
de concerte în direct sustinute de formatii
muzicale, servicii educationale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct sustinute de o formatie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, furnizare de
instalatii pentru filme, spectacole, piese de
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teatru, muzică sau instruire educatională, servicii
de educatie furnizate prin intermediul statiunilor
turistice, organizare si coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de activităti culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivităti în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale si artistice, organizare de prezentări
în scopuri culturale, realizare de expozitii
cu scopuri culturale, organizare de expozitii
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activităti culturale, ateliere organizate în
scopuri culturale, organizarea de congrese în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competitii
în scopuri culturale, organizare si coordonare
de activităti culturale, organizarea de seminarii
în materie de activităti culturale, organizare
de conferinte în materie de activităti culturale,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de activităti
culturale pentru tabere de vară, organizare de
expozitii în scopuri culturale sau educative,
organizare si realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, organizarea de concursuri
educative si culturale, organizare de concursuri
(divertisment), producţia de emisiuni-concurs
pentru televiziune, organizarea de concursuri
în domeniul educatiei sau divertismentului,
servicii de divertisment sub formă de
concursuri, organizare de conferinte, expozitii
si concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), publicarea de
cataloage cu informatii turistice, organizarea
de cursuri de instruire pentru turisti, fotografie,
fotoreportaje, organizare de concursuri în
domeniul fotografiei şi fotoreportajului, realizare
de emisiuni televizate şi programe radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizare de evenimente, expozitii, târguri,
festivaluri si spectacole cu scopuri culturale,
educative şi de instruire în directă legătură
cu portul, jocul şi cântecul popular, obiceiurile
şi tradiţiile, folclorul şi meştegurile tradiţionale,
obiceiurile tradiţionale gastronomice, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de manifestări şi concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment cu tematică
specială şi în special privind munca câmpului
şi munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea

de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare, producţia de
programe radio şi de televiziune in scopuri
culturale, educative, de instruire si de
divertisment în directă legătură cu portul, jocul şi
cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul
şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile tradiţionale
gastronomice, munca câmpului şi munca în
gospodării, productia de emisiuni de radio si de
televiziune cu scop de instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor în
bucătăria tradiţională rurală, munca câmpului
şi munca în gospodării, realizare de emisiuni
de radio si televiziune cu tematică populară/
folclorică.

───────
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GHEORGHE ȘINCAI, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430311, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
Sorița

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
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afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, servicii de agenţie de ocupare
a forţei de muncă, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau

publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii
de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
evaluarea antichităţilor, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
evaluarea operelor de artă, servicii bancare,
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brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de

depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, servicii de brokeri / agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar / custode.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică / servicii
de fracţionare, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor, închirierea
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maşinilor de spălat rufele, montarea cablurilor,
întreţinerea articolelor din piele, curăţare
şi reparare, călcarea lenjeriei, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, zidărie,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrari de instalaţie de apă şi canal,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire
cu piatră ponce, repararea pompelor,
servicii de exploatare în carieră, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, reumplerea cartuşelor de
toner, renovarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, restaurarea lucrărilor de artă,
restaurarea instrumentelor muzicale, reşaparea
anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, sablare,
construcţia de eşafodaje, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii

de telecomunicaţii), transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligente, furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor de
trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
transportul cu ambulanţa, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, servicii de folosire în
comun a autovehiculelor, cărăuşie, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor / livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, distribuirea de
energie, închirierea clopotelor de scufundare,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de
călătorie, închirierea de vitrine de vin electrice,
distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, transportul cu feribotul, livrarea de
flori, închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
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de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am.)) /
servicii de agenţie de transport, transportul de
mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de
valoare, tractarea, închirierea de cai, spargerea
gheţii, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea locurilor de parcare, transportul
de pasageri, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, pilotarea,
transportul ambarcaţiunilor de agrement, servicii
de hamali, transportul pe calea ferată,
închirierea vagoanelor de cale ferată, închirierea
vagonetelor de cale ferată, închirierea de
frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice
pentru alimente, servicii de debarasare,
operaţiuni de salvare (transport), transportul
fluvial, salvare, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu
taxiul, remorcare, închirierea de tractoare,
informaţii despre trafic, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul prin conducte, transport, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor /
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul de
mobilier, rezervări de călătorie, descărcarea
încărcăturilor, servicii de remorcare în cazul
avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, închirierea scaunelor cu
rotile, împachetarea bunurilor.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea de apreturi de
finisaj pe materialele textile, fierărie, fabricarea
cazanelor, închirierea de cazane, legătorie,
lustruirea prin abraziune, placare cu cadmiu,
placare cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea ţesăturilor /
impermeabilizarea pânzelor, ignifugarea
ţesăturilor / ignifugarea pânzelor / ignifugarea
materialelor textile, vopsirea ţesăturilor,
precontractarea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistenţă la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de
crioconservare, confecţionarea personalizată a

blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
decontaminarea materialelor periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deşeurilor şi gunoaielor, croitorie de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea ţesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor şi
a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionarea
blănurilor, tratarea blănurilor împotriva moliilor,
lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tratarea metalului, călirea metalului, turnarea
metalului, frezare, placarea cu nichel, tipărirea
offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele, tratarea
prin presare permanentă a ţesăturilor, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, fotogravură, arderea
argilelor / arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile / tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare d personalizată pentru alţii,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut), tratarea
deşeurilor (transformare), tratarea apei, servicii
de sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.
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41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, pregătire în
judo, examinare pedagogică pentru utilizatori în
vederea calificării ca piloți de drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de ditare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),

servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii
de agenţie de bilete (divertisment), închirierea
de jucării, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, meditaţii, închirierea
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aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
servicii de cartografie, analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinice,
însămânţarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii
de protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, cercetare în domeniul cosmeticii, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii

meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediulu, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire pe
servere, software ca serviciu (saas), dezvoltarea
de software în cadrul publicării de software,
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
deblocarea telefoanelor mobile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, planificare
urbană, efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/12/2021-05/12/2021

facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, închirierea de echipamente
pentru ferme, servicii de viticultura, consultanta
in domeniul viticultuii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,

consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
arbitraj, consultanţă în astrologie, îngrijirea
copiilor (babysitting), servicii de înmormântare,
servicii de cartomanţie, însoţire / escortare
în societate (însoţire), închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, managementul drepturilor
de autor, servicii de crematoriu, servicii
matrimoniale, servicii de agenţii de detectivi,
servicii de plimbare a câinilor, servicii de
îmbălsămare, închirierea rochiilor de seară,
închirierea alarmelor de incendiu, închirierea
extinctoarelor de incendiu, stingerea incendiilor,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, consiliere în perioada de doliu,
servicii juridice in domeniul migratiei, servicii
de interpretare a cartilor de tarot, auditare
a conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,
asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
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alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, pet sitting (îngrijirea temporară a
unui animal de companie aparţinând unui terţ),
consultanţă în ceea ce priveşte securitatea
fizică, planificarea şi organizarea ceremoniilor
de nuntă, înregistrarea numelor de domenii
(servicii juridice), eliberarea porumbeilor pentru
ocazii speciale, oficierea ceremoniilor religioase,
închirierea de seifuri, scanarea bagajelor din
motive de securitate, consultanţă spirituală,
urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 08648
(151) 05/12/2021
(732) VASILICĂ GODJA CETERAȘU

SRL, , JUDEŢ MARAMUREŞ,
COMUNA ONCEȘTI NR 334,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BLOC 21 APT 44,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

givemusic

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, rosu

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

9. Software de calculator descărcabil, programe
de calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile pentru dispozitive mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
35. Servicii ce implică promovarea şi promoţii de
vânzare online, publicitate online şi promovare
prin intermediul unei retele de computere şi
al unei retele de telefonie mobile, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri respectiv: fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile
(exceptând transportul lor) permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web, servicii de marketing și promoționale
pentru: fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile.
41. Divertisment, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, organizarea
de competiţii, (divertisment), organizarea de
loterii, fotografie, prezentarea prestaţiilor live
pentru fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile pentru: fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare, precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptate a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, consultanţă
software pentru calculatoare servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, dezvoltare de platforme
de calculatoare pentru: fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile.

───────
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(210) M 2021 08649
(151) 05/12/2021
(732) VASILICĂ GODJA CETERAȘU

SRL, JUDEŢ MARAMUREŞ,
COMUNA ONCESTI, NR. 334,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT 44,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

givemag

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
1. Acetonă, adezivi pentru postere publicitare,
adezivi pentru afişe / adezivi pentru tapet, adezivi
pentru plăci cermice, amoniac, antigel, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive, lichid
de frână, preparate de lipire, adeziv tip ciment
pentru încălţăminte, catalizatori, clor, aditivi
detergenţi pentru benzină / aditivi detergenţi
pentru carburant, apă distilată nepotabilă,
produse chimice pentru decolorarea emailului,
chit, clei (lipici), altul decât papetărie sau de
uz casnic, chit pentru anvelope, naftalină, hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe.
2. Lacuri, vopsele, diluanţi pentru vopsele,
diluanţi pentru lacuri.
3. Loţiuni după ras, odorizante, săpun de
migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare, ulei
de bergamo, basma (nuanţator cosmetic),
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena

personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele /
ceruri pentru articolele din piele, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman, preparate depilatoare / depilatoare, ceară
depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), şampoane uscate, preparate de
curăţare uscată, agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, apă de colonie, uleiuri esenţiale
de lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, gene
false, unghii false, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, loţiuni de păr,
nuanţatoare de păr / coloranţi pentru păr,
preparate pentru ondularea părului / preparate
de ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, preparate pentru îndreptarea părulu,
ulei de iasomie, preparate pentru îndepărtarea
lacului, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, balsam
de rufe, preparate de înmuiere a rufelor /
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă, ulei
de lavandă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, esenţă de mentă
(ulei esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustaţă, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, mosc (parfumerie), lac de
unghii / vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru unghii,
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soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluţii pentru îndepărtarea vopselei de pe
unghii, soluţii de neutralizare pentru ondularea
permanentă, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, parfumerie, parfumuri,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, pomezi pentru scopuri
cosmetice, piatră ponce, ulei de trandafir,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, lemn
parfumat, apă parfumată, şampoane, săpun
pentru ras, preparate pentru ras, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspiraţia piciorului, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, benzi pentru albirea dinţilor, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmeticeş şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiereş
apă de toaletă, preparate de toaletă, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
vaginale pentru igiena personală şi cu rol
dezinfectant.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, scutece pentru bebeluşi /
scutece pentru bebeluş, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienicil dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, cutii de prim-ajutor, umplute, alifii,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoaseş preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, săpun cu
conţinut medicamentos, alcool medicinal, apă
de gură pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală.
6. Embleme metalice pentru vehicule, bolţuri
metalice, bolţuri, plate, şuruburi metalice, şaibe
metalice.
7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, osii pentru maşini, lagăre de rulmenţi
pentru maşini, rulmenţi (componente ale
maşinilor), curele pentru maşini, curele
pentru motoare, mixere, electrice, pentru uz
casnic, arbori cu came pentru motoarele
vehiculelor, carburatoare, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, biele
pentru maşini, motoare, cilindri pentru motoare,
bormaşini, tobe (componente ale maşinilor),
dinamuri, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, alimentatoare
(componente ale maşinilor), volante de
maşină, bujii incadescente pentru motoare
diese, maşini de găurit electrice, carcase

(componente ale maşinilor), cricuri (maşini),
cricuri pneumatice, îmbinări (componente ale
motorului) / îmbinări etanşe (componente ale
motorului), carcase pentru lagăre (componente
ale maşinilor)ş lagăre (componente ale
maşinilor), pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), pompe (componente ale maşinilor,
motoarelor), pompe (maşini), pompe pentru
instalaţiile de încălzire, cricuri cu cremalieră,
bobine (componente ale maşinilor), regulatoare
(componente ale maşinilor), furtunuri pentru
aspiratoare, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
maşini de spălat (rufe), roţi de maşini.
8. Cuţite pentru deschis cutiile, tacâmuri, cuţite,
aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
ondulatoare pentru gene, plăci de păr, tăietoare
de fructe, curăţitoare de fructe, maşini de tuns
părul de uz personal, electrice sau neelectrice,
leviere, cricuri de ridicat, acţionate manual,
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, cleşti pentru unghii, pile de unghii,
pile de unghii, electrice, unghiere, electrice,
cuţite de decojit, seturi de pedichiură, lame de
ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
foarfeci, şurubelniţe, neelectrice, foarfeci de
tuns, linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri) /
articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri),
furculiţe de masă, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri de plastic, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri pentru bebeluşi, chei tubulare de tip t,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual.
9. Alarme, receptoare audio şi video, cântare
de baie, baterii, electrice, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), calculatoare, telefoane
fără fir, huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru calculatoarele tabletă, discuri, magnetice,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, agende electronice, becuri
pentru bliţ (fotografie), bliţuri (fotografie), căşti
de radio, laptopuri, linguri pentru măsurare,
microfoane, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, aparate de fototelegrafie, căşti de
protecţie, măşti, de protecţie, radiouri, pick-
upuri, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, bureți pentru
căști, cântare, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
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sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, casetofoane
portabile, magnetofoane, televizoare, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video, casete video, cântare.
11. Aparate de aer condiţionat, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, filtre de
cafea, electrice, aragazuri / maşini de gătit,
plite electrice, friteuze, electrice, ventilatoare
(aer condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, brichete cu
gaz, uscătoare de păr, reşouri, maşini de gătit
(cuptoare), lămpi pentru unghii, vitrine frigorifice,
frigidere, rotisoare, faruri de vehicule, hote de
aerisire.
12. Alarme antifurt pentru vehicule, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobileş anvelope de automobileş caroserii
de automobile, caroserii de vehicule, garnituri
de frână pentru vehicule, saboţi de frână pentru
vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
plăcuţe de frână pentru autovehicule, discuri
de frână pentru vehicule, frâne pentru vehicule,
brichete pentru automobile, huse pentru volanul
vehiculului, sănii, cărucioare de copii, jante
pentru roţi de vehicule, volane pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule.
13. Artificii.
14. Ceasuri cu alarmă, brăţări (bijuterii),
broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), cutii de
ceasuri, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, cercei, bijuterii din chihlimbar,
pandantive bijuterii / pandantive pentru bijuterii,
bijuterii, cutii de bijuterii, furnituri de bijuterii,
medalioane (bijuterii), perle (bijuterii), pendule
(ceasornicărie), ace (bijuterii), cutii de ceas
(componente ale ceasurilor), ceasuri, ceasuri de
mână.
16. Cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, plicuri (papetărie), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, agende, steaguri din hârtie.
17. Garnituri de ambreiaj, ambalaje rezistente la
apă.
18. Pungi (plicuri, săculeţi) din piele, pentru
ambalat, port-bebe.
20. Fotolii, articole pentru pat, cu excepţia
lenjerie, paturi, schelete de paturi din lemn,
mască de chiuvetă (mobilier), dulapuri pentru
cărţi, cutii din lemn sau plastic, şezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, cuiere, dulapur,
birouri, divane, tabureţi, mobilă, premergătoare,
mobilă de birou, scaune / bănci (scaune), vitrine
(mobilă), bufeturi, canapele, taburete, mese,
dulapuri de haine.

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, linguri de
gătit (ustensile de gătit), ceaune, cârpe pentru
spălarea pardoselilor, cârlige de rufe, cârpe
de curăţare / pânze de curăţare, râşniţe de
cafea, acţionate manual, oale de gătit, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, veselă, farfurii
de unică folosinţă, pahare de băut, tăvi, cârpe
de şters praful (pânze), vase de lut / faianţă,
cratiţe din lut, suporturi pentru ouă, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pahare
(recipiente), răzători pentru bucătărie, cleşti
pentru gheaţă, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
ustensile de bucătărie, masuţe, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, mopuri, căni, perii pentru unghii,
spărgătoare de nuci, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, pisăloage pentru bucătărie,
vase, farfurioare, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, cratiţe (acoperite), zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, farfurii pentru masă, ceainice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice.
22. Prelate.
24. Huse pentru pat / cearşafuri / cuverturi
(cearşafuri) / cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, cârpe pentru
demachiere, huse (detaşabile) pentru mobilă /
huse detaşabile pentru mobilă, huse pentru
pernele de divan, scutece din pânză, lenjerie
de uz casnic, cearşafuri (textile), saci de dormit
pentru bebeluşi, saci de dormit, traverse de
masă, nu din hârtie, garnituri de masă, nu din
hârtie, şerveţele de masă din material textile.
25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte pemtru
bărbaţi, femei şi copii, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi pentru bărbaţi, femei
şi copii, costume de bal mascat pentru bărbaţi,
femei şi copii, îmbrăcăminte din hartie, pălării din
hartie utilizate ca îmbrăcăminte pemtru bărbaţi,
femei şi copii, bavete, nu din hârtie, batiste de
buzunar, saci pentru picioare, neîncălziţi electric.
27. Covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile / covoare pentru
automobile, covoare / carpete, carpete agăţate
pe pereţi, nu din material textile, covoraşe de
intrare, învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoare pentru gimnastică / saltele
pentru gimnastică, covoraşe / preşuri, covoare
din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuff, tapet
din material textil, învelitori de pardoseală din
vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
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35. Servicii ce implică promovarea şi promoţii de
vânzare online, publicitate online şi promovare
prin intermediul unei retele de computere
şi al unei retele de telefonie mobile, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii de marketing
și promoționale pentru: acetonă, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe /
adezivi pentru tapet, adezivi pentru plăci
cermice, amoniac, antigel, lichide auxiliare
folosite cu substanţe abrazive, hârtie pentru
schiţe, pânză pentru schiţe, lichid de frână,
preparate de lipire, adeziv tip ciment pentru
încălţăminte, catalizatori, clor, aditivi detergenţi
pentru benzină / aditivi detergenţi pentru
carburant, apă distilată, produse chimice pentru
decolorarea emailului, chit, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, chit pentru anvelope,
naftalină, lacuri, vopsele, diluanţi pentru vopsele,
diluanţi pentru lacuri, loţiuni după ras, odorizante,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare, ulei
de bergamo, basma (nuanţator cosmetic),
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele /
ceruri pentru articolele din piele, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman, preparate depilatoare / depilatoare, ceară
depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), şampoane uscate, preparate de
curăţare uscată, agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, apă de colonie, uleiuri esenţiale
de lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,

uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, gene
false, unghii false, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, loţiuni de păr,
nuanţatoare de păr / coloranţi pentru păr,
preparate pentru ondularea părului / preparate
de ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, preparate pentru îndreptarea părulu,
ulei de iasomie, preparate pentru îndepărtarea
lacului, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, balsam
de rufe, preparate de înmuiere a rufelor /
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă, ulei
de lavandă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, esenţă de mentă
(ulei esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustaţă, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, mosc (parfumerie), lac de
unghii / vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru unghii,
soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluţii pentru îndepărtarea vopselei de pe
unghii, soluţii de neutralizare pentru ondularea
permanentă, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, parfumerie, parfumuri,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, pomezi pentru scopuri
cosmetice, piatră ponce, ulei de trandafir,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, lemn
parfumat, apă parfumată, şampoane, săpun
pentru ras, preparate pentru ras, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, benzi pentru albirea dinţilor,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmeticeş
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiereş apă de toaletă, preparate de
toaletă, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, lumânări
pentru pomul de crăciun, compoziţii pentru
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legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii
pentru depunerea prafului, compoziţii pentru
absorbţia prafului, ulei de motor, lumânri
parfumate, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, scutece pentru bebeluşi /
scutece pentru bebeluş, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienicil dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, cutii de prim-ajutor, umplute, alifii,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoaseş preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, săpun cu
conţinut medicamentos, alcool medicinal, apă
de gură pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, embleme metalice pentru vehicule,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, şuruburi metalice,
şaibe metalice, imprimante 3d, pixuri pentru
imprimare 3d, osii pentru maşini, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente
ale maşinilor), curele pentru maşini, curele
pentru motoare, mixere, electrice, pentru uz
casnic, arbori cu came pentru motoarele
vehiculelor, carburatoare, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, biele
pentru maşini, motoare, cilindri pentru motoare,
bormaşini, tobe (componente ale maşinilor),
dinamuri, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, alimentatoare
(componente ale maşinilor), volante de
maşină, bujii incadescente pentru motoare
diese, maşini de găurit electrice, carcase
(componente ale maşinilor), cricuri (maşini),
cricuri pneumatice, îmbinări (componente ale
motorului) / îmbinări etanşe (componente ale
motorului), carcase pentru lagăre (componente
ale maşinilor)ş lagăre (componente ale
maşinilor), pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), pompe (componente ale maşinilor,
motoarelor), pompe (maşini), pompe pentru
instalaţiile de încălzire, cricuri cu cremalieră,
bobine (componente ale maşinilor), regulatoare
(componente ale maşinilor), furtunuri pentru
aspiratoare, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
maşini de spălat (rufe), roţi de maşini, cţite
pentru deschis cutiile, tacâmuri, cuţite, aparate
de epilat, electrice şi neelectrice, ondulatoare
pentru gene, plăci de păr, tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,

electrice, unghiere, electrice, cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, lame de ras, aparate de ras,
electrice sau neelectrice, foarfeci, şurubelniţe,
neelectrice, foarfeci de tuns, linguri, tacâmuri
(cuţite, furculiţe şi linguri) / articole pentru masă
(cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe de masă,
cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, chei
tubulare de tip t, pensete, feliatoare de legume,
acționate manual/ mărunţitoare de legume,
acționate manual, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume, acţionate
manual, alarme, receptoare audio şi video,
cântare de baie, baterii, electrice, camere video,
aparate de fotografiat (fotografie), calculatoare,
telefoane fără fir, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru calculatoarele tabletă,
discuri, magnetice, agende electronice, becuri
pentru bliţ (fotografie), bliţuri (fotografie), căşti
de radio, laptopuri, linguri pentru măsurare,
microfoane, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, aparate de fototelegrafie, căşti de
protecţie, măşti, de protecţie, radiouri, pick-
upuri, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, bureți pentru
căști, cântare, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, casetofoane
portabile, magnetofoane, televizoare, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video, casete video, aparate
de aer condiţionat, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, filtre de cafea, electrice,
aragazuri / maşini de gătit, plite electrice,
friteuze, electrice, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de gătit la aburi, electrice,
congelatoare, brichete cu gaz, uscătoare
de păr, reşouri, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi pentru unghii, vitrine frigorifice, frigidere,
rotisoare, faruri de vehicule, hote de aerisire,
alarme antifurt pentru vehicule, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobileş caroserii
de automobile, caroserii de vehicule, garnituri
de frână pentru vehicule, saboţi de frână pentru
vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
plăcuţe de frână pentru autovehicule, discuri
de frână pentru vehicule, frâne pentru vehicule,
brichete pentru automobile, huse pentru volanul
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vehiculului, sănii, cărucioare de copii, jante
pentru roţi de vehicule, volane pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule, artificii, ceasuri cu
alarmă, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri
(bijuterii), cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri
şi ceasornice, electrice, cercei, bijuterii din
chihlimbar, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, bijuterii, cutii de bijuterii, furnituri
de bijuterii, medalioane (bijuterii), perle (bijuterii),
pendule (ceasornicărie), ace (bijuterii), cutii
de ceas (componente ale ceasurilor), ceasuri,
ceasuri de mână, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, plicuri (papetărie), steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, agende, steaguri,
grnituri de ambreiaj, ambalaje rezistente la apă,
pungi (plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat,
port-bebe, fotolii, articole pentru pat, cu excepţia
lenjerie, paturi, schelete de paturi din lemn,
mască de chiuvetă (mobilier), dulapuri pentru
cărţi, cutii din lemn sau plastic, şezlonguri,
commode, cutii pentru jucării, cuiere, dulapur,
birouri, divane, tabureţi, mobilă, premergătoare,
mobilă de birou, scaune / bănci (scaune), vitrine
(mobilă), bufeturi, canapele, taburete, mese,
dulapuri de haine, bureţi abrazivi pentru bucătări,
linguri de gătit (ustensile de gătit), ceaune,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de
rufe, cârpe de curăţare / pânze de curăţare,
râşniţe de cafea, acţionate manual, oale de gătit,
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, veselă,
farfurii de unică folosinţă, pahare de băut, tăvi,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut /
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pahare
(recipiente), răzători pentru bucătărie, cleşti
pentru gheaţă, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
ustensile de bucătărie, masuţe, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, mopuri, căni, perii pentru unghii,
spărgătoare de nuci, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patisserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, pisăloage pentru bucătărie,
vase, farfurioare, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, cratiţe (acoperite), zharniţe,
cleşti pentru zahăr, farfurii pentru masă, ceainice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
prelate, huse pentru pat / cearşafuri / cuverturi
(cearşafuri) / cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, cârpe pentru
demachiere, huse (detaşabile) pentru mobilă /
huse detaşabile pentru mobilă, huse pentru
pernele de divan, scutece din pânză, lenjerie
de uz casnic, cearşafuri (textile), saci de dormit
pentru bebeluşi, saci de dormit, traverse de

masă, nu din hârtie, garnituri de masă, nu
din hârtie, şerveţele de masă din material
textile, piese de îmbrăcăminte, încălţăminte
pemtru bărbaţi, femei şi copii, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi pentru bărbaţi, femei
şi copii, costume de bal mascat pemtru bărbaţi,
femei şi copii, îmbrăcăminte din hartie, pălării din
hartie utilizate ca îmbrăcăminte pemtru bărbaţi,
femei şi copii, bavete, nu din hârtie, batiste
de buzunar, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile / covoare pentru
automobile, covoare / carpete, carpete agăţate
pe pereţi, nu din material textile, covoraşe de
intrare, învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoare pentru gimnastică / saltele
pentru gimnastică, covoraşe / preşuri, covoare
din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuff, tapet
din material textil, învelitori de pardoseală din
vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
39. Servicii de ambalare, împachetare şi livrare
a bunurilor prin intermediul unei reţele proprii
de curierat, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, transportul de mobilier.
41. Divertisment, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, organizarea
de competiţii (divertisment), organizarea de
loterii, servicii de fotografie, prezentarea
prestaţiilor live.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare, precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptare a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, consultanţă
software pentru calculatoare servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, dezvoltare de platforme
de calculatoare.
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