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Cereri Mărci publicate în 11/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01558 04/03/2021 SC OMAROSA SRL PAPA DONER

2 M 2021 01651 04/03/2021 IRINA LAZAR Ohi Ohi

3 M 2021 01690 04/03/2021 BOGDAN PĂUN AROME DIN FUM

4 M 2021 01694 04/03/2021 DANIELA DINESCU MUSCLE MAKER

5 M 2021 01695 04/03/2021 INTER CONECTER S.R.L. DRACULA`S DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s delight, A
bite you will never forget!

6 M 2021 01696 04/03/2021 EDRONIK PUI S.R.L. Găinușa Veselă

7 M 2021 01697 04/03/2021 TOP LAND EXIM SRL 1001 de nopți

8 M 2021 01698 04/03/2021 S.C. REIRA PLANT S.R.L. biotransilvania MAGAZIN
SANATOS

9 M 2021 01699 04/03/2021 S.C. UMEX S.A. UMEX

10 M 2021 01700 04/03/2021 BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

baymed

11 M 2021 01701 04/03/2021 SFERA BUSINESS PARTNERS
SRL

SFERA BUSINESS training
business consulting performance

12 M 2021 01702 04/03/2021 BISERICA EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV

BLACK CHURCH

13 M 2021 01703 04/03/2021 CRISTIAN IOVA PLATINIUM SLOTS

14 M 2021 01705 04/03/2021 ASOCIATIA PUR SI SIMPLU
VERDE

PUR ȘI SIMPLU VERDE

15 M 2021 01706 04/03/2021 WISEBETS EXPERT SRL ALHENA STORE

16 M 2021 01707 04/03/2021 ADAMA MAKHTESHIM LTD. FLO-CAPTAN

17 M 2021 01708 04/03/2021 EMS CAVE SRL Peştera Valea Cetăţii

18 M 2021 01709 04/03/2021 EFAYNRO SRL efayn.ro

19 M 2021 01710 04/03/2021 SC OLEOMET-SA SRL uleiuri din VALAHIA since 1994

20 M 2021 01711 04/03/2021 PRO 360 TRAVEL BSV PRO 360 TRAVEL The future of
traveling !

21 M 2021 01712 04/03/2021 IONUT ALEXANDRU BOANGIU

22 M 2021 01713 04/03/2021 ONE DREAM SPECIAL SRL DREAMSTOCK

23 M 2021 01714 04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN Butelieonline- depozitul național
de butelii - online
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 01715 04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN Buteliegaz-butelia ta , la un click

distanta

25 M 2021 01716 04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN Buteliedomiciliu- Noi îți aducem
butelia acasă

26 M 2021 01717 04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN Buteliearagaz- butelia casei tale

27 M 2021 01718 04/03/2021 CIPRIAN CONSTANTINEANU ebiЯGo

28 M 2021 01719 04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air THE BETTER WAY TO
FLY.

29 M 2021 01720 04/03/2021 IMPACT WOOD S.R.L. ImpactWood

30 M 2021 01721 04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air THE BETTER WAY TO
FLY.

31 M 2021 01722 04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. BLUE AIR THE BETTER WAY
TO FLY

32 M 2021 01723 04/03/2021 MERKEN FOOD & DRINKS SRL LINIȘTE APĂ FĂRĂ BULE

33 M 2021 01724 04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. BLUE AIR THE BETTER WAY
TO FLY

34 M 2021 01725 04/03/2021 BISERICA EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV

FEKETE TEMPLOM

35 M 2021 01726 04/03/2021 MERKEN FOOD & DRINKS SRL ZGOMOT APĂ CU BULE

36 M 2021 01727 04/03/2021 BISERICA EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV

SCHWARZE KIRCHE

37 M 2021 01729 04/03/2021 SC AMA HOME DESIGN SRL Ama home MOBILA

38 M 2021 01730 04/03/2021 ROMANIAN OBSTACLE
COURSE RACING
ASSOCIATION - ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ DE SPORTURI CU
OBSTACOLE

SPORTURI CU OBSTACOLE
OCR. NINJA. ADVENTURE
RACING

39 M 2021 01731 04/03/2021 REZERVIO SRL Rezervio

40 M 2021 01732 04/03/2021 MICOMI INVEST SRL TULUM
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(210) M 2021 01558
(151) 04/03/2021
(732) SC OMAROSA SRL, STR. RADU

ROSETTI, 8/25, JUD. BACĂU,
ONESTI, 601012, BACĂU,
ROMANIA

(540)
PAPA DONER

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de bufet salate,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, 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 ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant

cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servire de alimente și băuturi, servii
de barmani, 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, servirea de băuturi în
berării, servire de băuturi alcoolice, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01651
(151) 04/03/2021
(732) IRINA LAZAR, ALE. FLORIN

CIUNGAN NR. 5, BL. 66, SC. 1, ET.
5, AP. 33, SECTOR 3, BUCURESTI,
031824, ROMANIA

(540)
Ohi Ohi

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 01690
(151) 04/03/2021
(732) BOGDAN PĂUN, STR. HĂȚIȘULUI

NR. 8, BL. H7, SC.A, ET.4,
AP.15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
AROME DIN FUM

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

4. Pelete de combustibil, pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, așchii de aprins focul,
așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn sub formă
de brichete, butuci pentru șemineuri, produse
combustibile din așchii de lemn presate, produse
pentru aprins focul (lemne de aprindere), pelete
pentru afumat alimente.
11. Aparate de gătit cu grătare, grătare
afumătoare, grătare (aparate de gătit), grătare
alimentate cu gaz (aparate de gătit), grătare
cu cărbune, grătare cu gaz, grătare electrice
(aparate pentru gătit), grătare electrice cu grilaj,
grătare electrice de interior, grătare electrice
pentru exterior, grătare mari în aer liber, grătare
pentru friptură, grătare pentru gătit, grătare,
grătare electrice, tăvi cu grătar, grile pentru
grătar, grătare de cămine, tăvi electrice tip
grătar, plite electrice pentru grătare, grătare
(aparate pentru gătit), dispozitive de aprindere
pentru grătare, pietre de lavă pentru grătare,
dispozitive de aprindere a grătarelor, grătare
pentru șemineuri (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), brichete din ceramică folosite
la grătare (neinflamabile), aparate de gătit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit.
21. Mănuși pentru grătar, furculițe pentru grătar,
clești pentru grătar, grătare (neelectrice), spatule
pentru grătar, grătare pentru camping, suporturi
de grătare, grătare neelectrice pentru bucătărie,
grătare (ustensile pentru gătit), scânduri din
lemn pentru grătar, grătare (ustensile de
bucătărie neelectrice), perii de curățare a
grătarelor, răzuitoare pentru grătar (produse
pentru curățare), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului.

30. Amestecuri condimentate, amestecuri
condimentate pentru pané folosite la prăjit,
amestecuri de asezonare pentru tocănițe,
amestecuri de curry, amestecuri de condimente
curry, amestecuri uscate de asezonare pentru
tocănițe, ardei iuți uscați (condimente), ardei
roșu utilizat drept condiment, preparate
aromatice de uz alimentar, arome alimentare,
arome alimentare, altele decât uleiuri esențiale,
arome de fructe, altele decât uleiurile esențiale,
arome pentru brânză, arome pentru supe,
arome preparate din carne, arome preparate
din carne de pui, arome preparate din
creveți, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din pește, arome și condimente, așchii de
lemn naturale prăjite adăugate în vin pentru
intensificarea aromei acestuia, boabe de piper,
boia, busuioc, uscat, condimente, condimente
aromate, condimente alimentare, condimente de
copt, condimente chimice (gătit), condimente
pe bază de legume pentru paste, condimente
pentru carne de oaie fiartă instant, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
pizza, condimente pentru taco, coriandru
măcinat, coriandru, uscat, cuișoare, esențe
pentru gătit, extracte de condimente, granule
de sare pentru conservarea alimentelor, hrean
(condimente), ierburi conservate, ierburi uscate,
mirodenii, mirodenii (condimente), mirodenii
uscate, piper, piper (condiment), piper măcinat,
praf de ardei iute (condimente), praf de
chili, praf de cuișoare (condimente), praf de
usturoi, praf de muștar (condimente), praf
de scorțișoară (condimente), praf de wasabi
(hrean japonez), preparate de condimente,
preparate din muștar pentru alimente, pudră
de curry (condimente), pudră de ardei iute
(condimente), sare, sare cu condimente, sare
de bucătărie, sare de masă, scorțișoară
(mirodenii), semințe de susan (condimente),
semințe de mac utilizate ca mirodenii, semințe
prelucrate folosite ca și condiment, săruri
minerale pentru conservarea alimentelor, sos
(comestibil), sos de coacăze (condiment), sosuri,
sosuri (condimente), sosuri aromatizate cu
alune, tamarind (condiment), turmeric, usturoi
tocat (condiment), șofran (mirodenii), șofran
utilizat ca mirodenie, vanilie (arome), vanilină
(înlocuitori de vanilie), zarzavaturi conservate
(condimentare).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: pelete de combustibil, pelete de
lemn pentru încălzire (combustibil), pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, așchii de aprins focul,
așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
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așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn sub formă
de brichete, butuci pentru șemineuri, produse
combustibile din așchii de lemn presate, produse
pentru aprins focul (lemne de aprindere), aparate
de gătit cu grătare, grătare afumătoare, grătare
(aparate de gătit), grătare alimentate cu gaz
(aparate de gătit), grătare cu cărbune, grătare
cu gaz, grătare electrice (aparate pentru gătit),
grătare electrice cu grilaj, grătare electrice de
interior, grătare electrice pentru exterior, grătare
mari în aer liber, grătare pentru friptură, grătare
pentru gătit, grătare, grătare electrice, tăvi cu
grătar, grile pentru grătar, grătare de cămine, tăvi
electrice tip grătar, plite electrice pentru grătare,
grătare (aparate pentru gătit), dispozitive de
aprindere pentru grătare, pietre de lavă pentru
grătare, dispozitive de aprindere a grătarelor,
grătare pentru șemineuri (de uz casnic), grătare
pentru foc (de uz casnic), brichete din ceramică
folosite la grătare (neinflamabile), aparate de
gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru gătit,
mănuși pentru grătar, furculițe pentru grătar,
clești pentru grătar, grătare (neelectrice), spatule
pentru grătar, grătare pentru camping, suporturi
de grătare, grătare neelectrice pentru bucătărie,
grătare (ustensile pentru gătit), scânduri din
lemn pentru grătar, grătare (ustensile de
bucătărie neelectrice), perii de curățare a
grătarelor, răzuitoare pentru grătar (produse
pentru curățare), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, amestecuri condimentate,
amestecuri condimentate pentru pané folosite
la prăjit, amestecuri de asezonare pentru
tocănițe, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry,amestecuri uscate de
asezonare pentru tocănițe, ardei iuți uscați
(condimente), ardei roșu utilizat drept condiment,
preparate aromatice de uz alimentar, arome
alimentare, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru brânză, arome
pentru supe, arome preparate din carne, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din creveți, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din pește, arome și condimente, așchii de
lemn naturale prăjite adăugate în vin pentru
intensificarea aromei acestuia, boabe de piper,
boia, busuioc, uscat, condimente, condimente
aromate, condimente alimentare, condimente de
copt, condimente chimice (gătit), condimente
pe bază de legume pentru paste, condimente
pentru carne de oaie fiartă instant, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
pizza, condimente pentru taco, coriandru

măcinat, coriandru, uscat, cuișoare, esențe
pentru gătit, extracte de condimente, granule
de sare pentru conservarea alimentelor, hrean
(condimente), ierburi conservate, ierburi uscate,
mirodenii, mirodenii (condimente), mirodenii
uscate, piper, piper (condiment), piper măcinat,
praf de ardei iute (condimente), praf de
chili, praf de cuișoare (condimente), praf de
usturoi, praf de muștar (condimente), praf
de scorțișoară (condimente), praf de wasabi
(hrean japonez), preparate de condimente,
preparate din muștar pentru alimente, pudră
de curry (condimente), pudră de ardei iute
(condimente), sare, sare cu condimente, sare
de bucătărie, sare de masă, scorțișoară
(mirodenii), semințe de susan (condimente),
semințe de mac utilizate ca mirodenii, semințe
prelucrate folosite ca și condiment, săruri
minerale pentru conservarea alimentelor, sos
(comestibil), sos de coacăze (condiment), sosuri,
sosuri (condimente), sosuri aromatizate cu
alune, tamarind (condiment), turmeric, usturoi
tocat (condiment), șofran (mirodenii), șofran
utilizat ca mirodenie, vanilie (arome), vanilină
(înlocuitori de vanilie), zarzavaturi conservate
(condimentare), pelete pentru afumat alimente,
furnizare de informații publicitare, întocmirea de
texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 01694
(151) 04/03/2021
(732) DANIELA DINESCU, ȘOSEAUA

COLENTINA NR. 2, BL. 1, SC.
C, ET. 9, AP. 122, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021172, ROMANIA

(540)
MUSCLE MAKER

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte,articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01695
(151) 04/03/2021
(732) INTER CONECTER S.R.L.,

STRADA CTIN MIU LERCA NR.
7/C, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300548, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DRACULA`S DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s delight,
A bite you will never forget!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.02; 26.11.05;
26.11.07; 26.11.11; 26.11.12; 25.01.10;
03.07.23

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#141414), roșu (HEX #fc030c)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,

sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01696
(151) 04/03/2021
(732) EDRONIK PUI S.R.L., STRADA

HAITĂU NR. 1K, ORAS LUDUȘ,
JUDEȚUL MUREȘ, LUDUȘ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Găinușa Veselă

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.03; 26.01.04; 03.07.03;
08.07.11; 06.19.11

(591) Culori revendicate:alb (hex #ffffff,
#f4f4f4), galben (HEX #f7e01f, HEX
#f5da1f), auriu (HEX #e3a90c, HEX
#fbe95f, HEX #e3a80c), verde (HEX
#278218, HEX #2ceb02, HEX #8ce301,
HEX #045f1a), bleu (HEX #e7f2f8, HEX
#8ed4e0, HEX #9ed9e9, HEX #eaf7f0,
HEX #f4faf3), crem (HEX #ffd08c, HEX
#ffd781), portocaliu (HEX #f4a870,
HEX #ffc324, HEX #fb9d23), roșu (HEX
#ed161d, HEX #330406), negru (HEX
#141414)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Conducerea si administrarea afacerilor,
strangerea la un loc, in folosul tertilor permitand
clientilor să vadă și să cumpere in mod
convenabil ouă (exceptând transportul lor),
servicii de comert cu amănuntul in legatura
cu ouaăele, oferirea de informatii comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, publicitate online pe o retea de
computere, organizarea de expozitii și târguri in
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
publicitate in aer liber, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, demonstratii cu
produse, promotii pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terti, distribuirea
eșantioanelor.

───────

(210) M 2021 01697
(151) 04/03/2021
(732) TOP LAND EXIM SRL, STR.

PIATRA MORII NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013299, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
20392, ROMANIA

(540)
1001 de nopți

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

3.  Odorizante pentru camere.
───────

(210) M 2021 01698
(151) 04/03/2021
(732) S.C. REIRA PLANT S.R.L.,

STRADA NEPPENDORF NR. 2,
VILA 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

biotransilvania
MAGAZIN SANATOS

(531) Clasificare Viena:
01.03.09; 05.03.13; 02.09.01; 29.01.13;
27.05.10

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice pentru corp, mâini,
ochi, par, ten, uz general, cosmetice bio, articole
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de sanitate & wellness, deodorante naturale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse de igienă
dentara, igienă intimă, tratament picioare, plaja
si protecție solara, săpunuri si gel de dus, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahar, dulceața, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse
apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet,
cacao, cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea,
batoane proteice, painici rumenite in cuptor,
cereale, unt vegan, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare pentru mama și copil,
alimente naturale pentru copii, cosmetice pentru
copii, produse imunitate copii, remedii raceala
copii, suplimente pentru copii, produse pentru
gravide, dulciuri pentru copii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru remedii de detoxifiere, de raceala si gripa,
capsule, sirop de tuse, sirop si sucuri naturale,
tincture, celulita, uleiuri esențiale, unguente
si geluri, supozitoare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate si potenta, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse pentru slăbit, suplimente pentru
slăbit, alimente pentru slăbit, ceai de slăbit,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru detergenti de
uz casnic, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice
pentru corp, mâini, ochi, par, ten, uz general,
cosmetice bio, articole de sanitate & wellness,
deodorante naturale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse de igiena dentara, igiena intima,
tratament picioare, plaja si protecție solara,
săpunuri si gel de dus, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahăr, dulceață, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse
apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet, cacao,
cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea, batoane

proteice, pâinici, rumenite in cuptor, cereale,
unt vegan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare pentru pentru
mama si copil, alimente naturale pentru copii,
cosmetice pentru copii, produse imunitate copii,
remedii raceala copii, suplimente pentru copii,
produse pentru gravide, dulciuri pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul pentru remedii
de detoxifiere, de raceală și gripă, capsule,
sirop de tuse, sirop și sucuri naturale, tincture,
celulita, uleiuri esențiale, unguente si geluri,
supozitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate și potență, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
slăbit, suplimente pentru slăbit, alimente pentru
slăbit, ceai de slăbit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu detergenti de uz caznic,
informații despre vânzarea de produse, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate on line într-o rețea
computerizată, import export pentru domeniile
menționate.

───────

(210) M 2021 01699
(151) 04/03/2021
(732) S.C. UMEX S.A., INCINTA PORT

NOU - DANA 44, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

UMEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11
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(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transport terestru, aerian și
maritim, servicii de transport de marfă, servicii
de distribuție și livrare, servicii de încărcare
și descărcare a mărfurilor, servicii de recepție
a mărfurilor, servicii de remorcare, transport
maritim, transport de mărfuri și pasageri, servicii
portuare, servicii de transport la docuri pentru
transportul de mărfuri și pasageri, servicii de
leasing pentru docuri, transport și servicii de
consultanță în domeniul depozitării, servicii de
ambalare, depozitare, colectare și ambalare a
mărfurilor, servicii de încărcare și descărcare
către nave în port, servicii de depozitare pentru
containere și alte mărfuri care sunt descărcate
sau care urmează să fie încărcate de pe nave.

───────

(210) M 2021 01700
(151) 04/03/2021
(732) BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, BAŞPINAR(ORGANIZE)
OSB MAH. O.S.B.2.BÖLGE 83211
NOLU CAD.NO:3, SEHITKAMIL,
GAZIANTEP, TURCIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 051565,
ROMANIA

(540)

baymed

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Îmbrăcăminte pentru doctori, îmbrăcăminte
pentru asistenți medicali, îmbrăcăminte pentru
urologie, huse de angiografie, huse de

anestezie, huse de chirurgie generală, huse
pediatrice, huse de cardiologie, ginecologie,
huse de obstetrică și urologie, huse de
neurologie, huse oftalmice, pansament, set de
suturi, set dentar, seturi de implanturi, seturi
de chimioterapie, seturi de chirurgie plastică,
seturi de cultură selectate, seturi de cateter,
kituri veterinare, îmbrăcăminte pentru pacienți,
costume de colonoscopie, huse pentru targă,
cearșafuri de pat, huse de pernă, fețe de masă
chirurgicale, bandaje, botine, șosete, prosoape,
benzi chirurgicale, brațari, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
mobilier special realizat pentru scopuri medicale,
membre și proteze artificiale, articole ortopedice
medicale: corsete de uz medical, încălțăminte
ortopedică, bandaje elastice și bandaje de
susținere, îmbrăcăminte chirurgicală și foi sterile
chirurgicale, mijloace sexuale ajutatoare pentru
adulți, prezervative, biberoane pentru bebeluși,
suzete pentru bebeluși, tetine, dispozitive
gingivale pentru bebeluși, brățări și inele
de uz medical, brățări antireumatice, inele
antireumatice.

───────

(210) M 2021 01701
(151) 04/03/2021
(732) SFERA BUSINESS PARTNERS

SRL, STR. RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 4, ET. 9, AP.
170, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

SFERA BUSINESS
training business

consulting performance

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluarea afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, auditul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, prognoze economice,
servicii de lobby comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, consultanţă în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la bazele de date, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
furnizarea de camere de chat pe internet,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor şi
colocviilor, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, cursuri prin
corespondenţă (instruire), transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, instruire practică (demonstraţii), servicii de
bibliotecă mobilă, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
ublicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, publicarea cărţilor, toate acestea în
domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2021 01702
(151) 04/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV, CURTEA JOHANNES
HONTERUS NR. 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BLACK CHURCH

(531) Clasificare Viena:
07.01.03; 27.05.01

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

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

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

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

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

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

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

de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, furnizare de publicații electronice,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de cântece,
publicare de cărți, publicare de cataloage,
publicare de jurnale, publicare de manuale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale educative, publicare
de povești, publicare de partituri muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, expoziții de animale,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de centre
de recreere, grădini cu acces public, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități de divertisment, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole culturale,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, picturi de portrete, pictură
pe față, planificarea de petreceri, planificarea
de spectacole, prezentare de filme, pregătire
pentru copii în activități de aventură, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment,
tabere de vară (divertisment și educație),
tabere de recreere, turnee sub formă de
servicii de divertisment, servicii sportive și
de fitness, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, expoziții de artă, organizare de
competiții artistice, administrare (organizare)
de concursuri, administrare (organizare) de
competiții, organizare de jocuri, organizare de
expoziții educaționale, organizare de jocuri și
competiții, organizare de seminarii, organizare
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de seminarii educative, organizare de conferințe,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de competiții educative, organizare
de competiții recreative, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea de competiții, servicii
de expoziții de artă, servicii de prezentare în
scop de divertisment, servicii de prezentare
în scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), realizare de expoziții cu scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, realizarea de concursuri pe internet,
realizarea de seminarii, seminare, servicii de
conferințe, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
de pariuri, fotografie, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, microfilmare, producția
de muzică, producere de programe audio,
prezentare de programe de radio, prezentare
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
servicii de înregistrare, producții de operă,
producție de materiale video, producție de
programe de televiziune, producție de filme
video, producție de înregistrări video, producție
de programe tv, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrări audio, servicii de
producție video, competiții sportive (organizarea
de -), activități sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, educație
fizică, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de turnee sportive,
servicii de educație sportivă, acordarea de
premii în educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cercetare în
domeniul educației, coordonare de cursuri, creșe
(educație), educație, elaborare de manuale
educative, elaborare de materiale educative,
expoziții de plante, examene pedagogice,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de formare, furnizare de cursuri
educaționale, instruire, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de instruire
online, furnizarea educației, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cicluri de
conferințe, organizare de activități didactice,
învățământ, instruirea angajaților, organizare de

cursuri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea de ateliere de lucru, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare, pregătire
sportivă, pregătire în canto, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, realizare și
coordonare de cursuri de formare, seminarii
educative, servicii de educație juridică, servicii
de educație fizică, servicii de educație muzicală,
servicii de formare de personal, servicii de
formare în management, servicii de instruire,
servicii de predare de limbi, servicii de instruire
și formare, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de învățământ
superior, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii educaționale și de predare,
teste educative, servicii școlare, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, împrumut de cărți și
de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de cărți, închiriere de
reviste, închiriere de lucrări de artă, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
expoziții la muzeu, muzee, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, concerte muzicale pentru
radio, coordonare de spectacole de teatru,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul producțiilor teatrale, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de interpretări muzicale, organizare de producții
teatrale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole în direct, prezentare de
concerte, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole de teatru, producții de teatru,
reprezentații teatrale, regizare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de muzică în direct,
spectacole muzicale, servicii pentru concerte de
canto, servicii de interpretare și traducere.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
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servicii de catering, cazare temporară, servicii
oferite de ceainării, creşă, facilitate de îngrijire
a bătrânilor pe timpul zilei, servicii oferite de
fast-fooduri, servicii oferite de hoteluri, servicii
oferite de hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, pensiuni pentru animale,
pizzerii, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii oferite
de case de oaspeți, case de vacanță, hanuri
turistice, hosteluri și pensiuni, servicii hoteliere,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de centre comunitare pentru adunări
și întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru ședințe de
consiliu, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, baruri, cantine,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri, prepararea mâncării, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de ceainărie, servicii de gătit, servicii oferite
de snack-baruri, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii de catering, rezervări de
camere.

───────

(210) M 2021 01703
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN IOVA, INDEPENDENȚEI

NR. 4, JUDEȚUL CALARASI ,
BUDESTI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

PLATINIUM SLOTS

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de jocuri de noroc.
───────

(210) M 2021 01705
(151) 04/03/2021
(732) ASOCIATIA PUR SI SIMPLU

VERDE, B-DUL FERDINAND I NR
138, AP. 2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU A5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PUR ȘI SIMPLU VERDE

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, servicii oferite de
un lanţ de magazine.
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
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de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online, altele decât cele publicitare.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.

───────

(210) M 2021 01706
(151) 04/03/2021
(732) WISEBETS EXPERT SRL, STR.

CRIȘUL REPEDE NR. 68H, VILA
16, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ALHENA STORE

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,

creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante
pentru ochi, pudre cosmetice pentru față,
pudre pentru machiaj, pudră de machiaj, pudră
liberă pentru față, pudră pentru față, pudră
pentru sprâncene, rimel, rezerve pentru pudriere
(cosmetice), rimel pentru sprâncene, ruj de
buze, rujuri cremoase, sclipici pentru față,
seturi de machiaj, spume (cosmetice), uleiuri
de cuticule, tuș lichid pentru ochi, vopsea
pentru față, șervețele din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, , șervețele pentru
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
adezivi pentru fixarea genelor false, cremă
pentru albirea pielii, balsam contra iritație de
scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu protecție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii , (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
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uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme , hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea , petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru

mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni , pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru ochi,
măști de curățare, măști de față pentru toaletă,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, măști de
piele (cosmetice), măști , hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
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rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate , cu loțiuni
de curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electricice sau neelectricice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, truse de toaletă (fără conținut),
beţişoare pentru mâncat, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, perii pentru unghii, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, cutii de săpun,
dozatoare de săpun, savoniere / vase pentru
săpun, suporturi pentru bureţi, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
dispozitive pentru monitorizarea garourilor, ace ,
pentru suturi, capsatoare (acționate manual)
pentru uz chirurgical, capsatoare chirurgicale,
catgut, copci chirurgicale, dispozitive de scos
agrafe chirurgicale, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, fire de uz chirurgical, fire de
uz medical, foi cu gel de silicon pentru tratarea
cicatricilor, instrumente de sutură hemostatice,
instrumente pentru sutură, materiale de sutură
de uz medical, suturi (materiale pentru -),
suturi elastice dure, ace cardiovasculare, ace

de uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de uz
medical, aparate cu infraroșii de uz chirurgical,
aparate cu unde șoc pentru uz medical, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă, aparate
optice pentru endoscopia medicală, aparate
pentru analgezie epidurală pentru uz medical,
aparate pentru aspirarea sângelui pierdut în
timpul intervențiilor chirurgicale, aparate pentru
chirurgia neinvazivă, aparate pentru ortopedie,
aparate pentru monitorizarea heparinei pentru
proceduri chirurgicale, aparate pentru utilizare în
reconstrucția oaselor, aparate pentru ventilarea
pacienților, aparate și instrumente chirurgicale,
aparatură medicală pentru urologie, apărători de
degete pentru uz medical, atele (chirurgie), atele
pentru degete, bandaje compresive, baloane
pentru utilizare în artroscopie, bisturie cu laser
de uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, bureți chirurgicali, canule, catetere,
catetere , cardiace, catetere cu balon, catetere
medicale, catetere medicale și chirurgicale,
centuri chirurgicale, chiurete, ciocane pentru uz
chirurgical, ciocane pentru uz medical, cleme
de uz chirurgical, clești chirurgicali, comprese
abdominale de uz chirurgical, compresoare
(chirurgie), costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, defibrilatoare externe, dispozitive
de electrocauterizare, dispozitive de găurire
de uz , chirurgical, dispozitive de măsurat
lungimi, de uz medical, dispozitive medicale de
tăiere, drenaje toracice, echipament endoscopic,
echipamente electromedicale, echipamente
endoscopice de uz medical, echipamente
laparoscopice de uz medical, electrocautere
de uz chirurgical, electrozi pentru defibrilatoare
externe, endoscoape, ferăstraie de uz
chirurgical, fire de silicon combinate cu un
ac, utilizate la retracția arterelor în timpul
operației, fire de silicon combinate cu un ac,
utilizate la retracția venelor în timpul operației,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice de
uz chirurgical, instrumentar chirurgical pentru
incizii, instrumentar chirurgical pentru tăiat,
instrumentar de tăiere pentru uz chirurgical,
instrumentar medical pentru eliminarea negilor
prin criogenare, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
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folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de , tăiat
de uz chirurgical, instrumente de tăiat de
uz medical, instrumente de tăiere cu laser
pentru uz medical, instrumente de înșurubare
pentru uz chirurgical, instrumente de umflat
pentru baloanele de angioplastie, instrumente
de îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea , urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru tăiat
bătături, instrumente pentru tăiat fire de sutură
(chirurgicale), instrumente pentru îndepărtarea,
ridicarea sau imobilizarea oaselor în timpul
operației, instrumente rectale, insuflatoare de
gaze medicale, irigatoare de uz medical,
intubatoare pentru implantarea filtrelor de
venă cavă, lame chirurgicale, lame de cuțit
(chirurgicale), lame de microtom de unică
folosință, laringoscoape, lămpi chirurgicale,
lămpi cu infraroșii de uz chirurgical, manșoane
de cârje, mașini electrice de operare pentru
oase, mânere pentru bisturie, măști de
anestezie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete de
uz medical, perii citologice, plase chirurgicale,
pompe de infuzie, pompe de sânge, pompe
de uz chirurgical, pompe de uz medical,
recipiente pentru instrumente chirurgicale,
retractoare chirurgicale, scalpele pentru oase,
scalpele electrice (pentru uz chirurgical),
seringi cu ac spinal, seringi uretrale, seturi
de catetere intravenoase, sonde chirurgicale,
specule, specule de unică folosință, specule
pentru otoscoape, suporturi de ace pentru
uz chirurgical, suporturi laterale pentru zona
renală pentru mese de operații, suporturi
pentru picioare folosite la operațiile de litotomie,
surse de lumină pentru endoscoape electronice,
pentru uz medical, suturi de transplant pentru
chirurgie, trocare, truse de transfuzii, truse cu
instrumente medicale, tuburi de traheostomie,
tuburi de uz chirurgical, tuburi endobronhiale,
tuburi endotraheale, șuruburi ortopedice, tuburi
pentru canule, tuburi pentru catetere, tuburi
pentru perfuzii, tuburi pentru uz veterinar,
tuburi pentru transfuzii, seringi vaginale, seringi
uterine, ventilatoare pentru uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi , medicali compresivi, ciorapi
medicali de susținere, ciorapi medicali cu

compresie descrescătoare, ciorapi medicali de
uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, , termometre electronice de uz
medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
accesorii de mobilier pentru păpuși, accesorii
pentru copt și gătit de jucărie, accesorii pentru
haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, , echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucării de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
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pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de Crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de
jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), , vehicule (jucării), vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot
de jucărie care se transformă, yoyo, zmeie,
apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe
eterice, esențe și uleiuri eterice, esență de
mentă (ulei esențial), gel de levănțică, geraniol,

helichrysum (uleiuri eterice), ulei de iasomie,
ulei de lavandă, potențiator de aromă pentru
alimente (uleiuri esențiale), preparate pentru
aromoterapie, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko),
ulei brut din mentă, ulei de amla de uz
cosmetic, ulei de arbore de ceai, ulei de
cocos de uz cosmetic, ulei de migdale, ulei
de pin, ulei de ricin de uz cosmetic, ulei de
trandafiri, ulei esențial de wintergreen, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri de gaultheria, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale de lemn de santal, uleiuri esențiale
de lămâie, uleiuri esențiale de uz industrial,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, , uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(151) 04/03/2021
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O.

BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)
FLO-CAPTAN

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.
───────

(210) M 2021 01708
(151) 04/03/2021
(732) EMS CAVE SRL, STR. CETĂŢII

NR. 19, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Peştera Valea Cetăţii

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 02.01.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
39. Organizarea de călătorii, inclusiv asistenţa
şi rezervarea turistică constând în tururi
specializate pentru turişti pentru vizitarea unor
obiective turistice, a unor monumente naturale,

a peşterilor, a grotelor, a rezervaţiilor naturale,
furnizarea de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
respectiv: prezentări tematice, organizarea
de tururi recreative şi culturale cu ghid
specializat, rezervarea biletelor şi rezervări
pentru evenimente de divertisment, educaţionale
şi sportive, organizarea de spectacole, servicii
recreative
(ecoturism).

───────

(210) M 2021 01709
(151) 04/03/2021
(732) EFAYNRO SRL, STR. ZIZINULUI

NR. 119, OBIECTIV 8, DREAPTA,
CAM. 4, ET. 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR.
270, JUD. BRASOV, BRASOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

efayn.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, verde, negru

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

35. Organizarea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod convenabil, vânzarea de
produse prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comerț online de aparatură medicală de tip
termometre şi pulsoximetre, haine respectiv:
pijamale, lenjerie sport, cămăși, tricouri, bijuterii.

───────
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(210) M 2021 01710
(151) 04/03/2021
(732) SC OLEOMET-SA SRL, STR.

SFÂNTUL CONSTANTIN NR. 24
A, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

uleiuri din VALAHIA
since 1994

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:Alb, negru, verde
(RGB 141,198,63)

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

29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01711
(151) 04/03/2021
(732) PRO 360 TRAVEL BSV, STR.

AMURGULUI NR. 33, ET. 8, AP. 78,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PRO 360 TRAVEL The
future of traveling !

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.07.04; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate online într-o reţea computerizată
anunţuri publicitare on line, promovarea
(publicitatea) serviciilor de turism, pentru terţi, în
vederea oferirii de servicii în domeniul turismului,
servicii de cazare temporară, distribuire de
materiale turistice pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

───────

(210) M 2021 01712
(151) 04/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU BOANGIU,

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 70,
BL. N18, SC. E, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032434, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.15.03

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01713
(151) 04/03/2021
(732) ONE DREAM SPECIAL SRL, STR.

NICOLAE G. CARAMFIL 40 B,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DREAMSTOCK

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

21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2021 01714
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9

MAI 1877 NR. 9, JUDEŢUL SATU-
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
Butelieonline- depozitul

național de butelii - online
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a buteliilor
din metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping
(exceptând transportul lor), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz
sub presiune, butelii confecționate din metal

pentru gaz sub presiune, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01715
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9

MAI 1877 NR. 9, JUD. SATU-
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
Buteliegaz-butelia ta ,

la un click distanta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a buteliilor
din metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
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electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping
(exceptând transportul lor), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz
sub presiune, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01716
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9

MAI 1877, NR. 9, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
Buteliedomiciliu- Noi îți
aducem butelia acasă

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping
(exceptând transportul lor), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz
sub presiune, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01717
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9

MAI 1877, NR. 9, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
Buteliearagaz-

butelia casei tale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping
(exceptând transportul lor), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz
sub presiune, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o

bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01718
(151) 04/03/2021
(732) CIPRIAN CONSTANTINEANU,

BULEVARDUL REVOLUTIEI, BL.6,
SC.B, AP.14, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ebiЯGo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.04.06;
26.04.07

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

18. Articole de piele vandute vrac, articole
de voiaj, bagaje de calatorie, bagaje, bagaje
de mana, bagaje, portofele si alte accesorii,
bastoane de drumetii, bastoane de munte,
borsete, piei de bovine, cadre de pus in spate
pentru transport, carton imitatie de piele, casete
din fibre vulcanizate, casete din piele sau din
piele artificiala, cufere si geamantane, curele
de bagaje pentru incuietori, curele de umar
din piele si imitatie de piele, cutii de transport,
cutii din imitatie de piele, etichete din piele,
cauciuc si plastic pentru bagaje, foi din imitatie
de piele pentru manufacturi, geamantane mici
si mari cu sau fara role, genti cu structura
moale, genti de calatorie, genti de transport
universale din piele si imitatie de piele, genti de
voiaj din panza, genti impermeabile, genti de
camping, genti de drumetii, genti pentru unelte
(neechipate) pentru motociclete, mini-rucsacuri,
rucsacuri, molestin (imitatii de piele), hypalon
(imitatie de piele), rucsacuri pentru alpinisti,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri de drumetii,
saci de compresie pentru bagaje, saci de voiaj.

───────
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(210) M 2021 01719
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru adeschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01720
(151) 04/03/2021
(732) IMPACT WOOD S.R.L., NR. 426,

SAT SĂLSIG, JUD. MARAMUREŞ,
COMUNA SĂLSIG, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
ImpactWood

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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20. Mobilă și mobilier, scaune, scaune
rabatabile, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune de birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier).

───────

(210) M 2021 01721
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 01722
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari

de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 01723
(151) 04/03/2021
(732) MERKEN FOOD & DRINKS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI, NR.
8-10, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LINIȘTE APĂ FĂRĂ BULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Băuturi (preparate pentru fabricarea -lor),
băuturi nealcoolice, ape, apă cu arome, apă de
ghețar, apă de izvor, apă de masă, apă de nucă
de cocos ca băutură, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, apă potabilă purificată, apă plată,
ape cu aromă de fructe.

───────

(210) M 2021 01724
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
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de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01725
(151) 04/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV, CURTEA JOHANNES
HONTERUS NR.2, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR.51, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
FEKETE TEMPLOM

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare

educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, materiale
înregistrate, baze de date computerizate,
conținut media, baze de date (electronice),
baze de date interactive, benzi audio digitale
pre-înregistrate, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, benzi audio preînregistrate, benzi video
pre-înregistrate, non-muzicale, benzi desenate
descărcabile, benzi video preînregistrate cu
muzică, benzi video preînregistrate, cărți audio,
carduri de memorie usb, cd-uri cu muzică,
discuri (înregistrări audio), discuri înregistrate cu
conținut video, discuri înregistrate cu conținut
audio, dvd-uri interactive, filme video, reviste
electronice, publicații electronice descărcabile,
muzică digitală descărcabilă, aplicații software,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru aplicații web
și servere, software pentru jocuri, software
pentru realitate virtuală și augmentată, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, potențiatoare
optice, tastaturi, magneți, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, componente
electrice și electronice, baterii, incarcatoare,
panouri solare, antene și componente, cabluri
și fire, circuite electrice și circuite imprimate,
cabluri electrice, circuite electronice, antene,
antene radio, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, produse de optică, lasere,
ochelari corectori, ochelari de soare, săculeți
pentru ochelari, ochelari fantezie, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
echipamente de protecție și siguranță, etichete
electronice, aparate de înregistrare de date,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive de testare și controlul
calității, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, busole.
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14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, argint, aur, diamante,
calcedonie, geme naturale, metale prețioase,
mărgele pentru crearea de bjuterii, pietre
prețioase, perle, platină (metal), amulete, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
de corp, bijuterii de damă, bijuterii din aur,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii
fantezie, bijuterii pentru față, brățări, bijuterii
prețioase, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, broșe (bijuterii), cercei, caboșoane,
podoabe din chihlimbar, coliere (bijuterii), ace
de cravată, crucifixe ca bijuterii, cruciulițe
(bijuterii), imitații de bijuterii, inele (bijuterii),
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), lanțuri (bijuterii), medalii,
medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, ștrasuri,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
podoabe (bijuterie), pandantive, ornamente
pentru pălării, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
ceasornice, ceasuri, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, curele de ceas,
pendule, lanțuri pentru ceasuri, cutii pentru
ceasuri, cutii de ceas, monede, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, obiecte de artă din
metal (metale prețioase), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, trofee confecționate din metale
prețioase, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, busturi din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din metale
prețioase, figurine din pietre prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, ornamente pentru sărbători (figurine)
din metale prețioase, altele decât cele pentru
brad, statuete din metale prețioase, figurine
ornamentale confecționate din metale prețioase,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri de mână și

ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru ceasornice, amulete pentru
inele de chei, brelocuri din piele, brelocuri
metalice, brelocuri, nemetalice, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
inele pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Agende tipărite, albume de schițe, albume
foto și albume pentru colecționari (tipărituri),
articole pentru birou, bibliorafturi, blocnotesuri
tipărite, caiete, carnete, carnețele, cărți de
oaspeți, cărți de onoare, cărți de desenat sau
de scris, cărți cu nume, clasoare, coperte din
piele pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte (papetărie), cretă, cutii pentru
articole de papetărie, cutii pentru creioane,
cutii pentru dosare, cutii pentru papetărie,
cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți, cutii
pentru șabloane, dosare, dreptare, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, etichete adezive, etichete
din hârtie, mașini de birou, notesuri, mape,
jurnale și agende tipărite, florare, foi de hârtie
(papetărie), hărți de perete ilustrate, hârtie cu
antet, hârtie de blocnotes, hârtie de scris,
hârtie de scris cu antet, hârtie de scrisori,
insigne de hârtie, insigne din carton, insigne
identificative din hârtie, fișiere, fișe (papetărie),
pixuri colorate, plicuri, press-papier, registre,
rechizite școlare, rigle, șabloane (papetărie),
semne adezive, semne de carte, seturi de birou,
ustensile de corectare și ștergere, ustensile de
scris și ștampilat, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru dosare, suporturi pentru foi
de scris, suporturi pentru hârtie (articole de
birou), suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru scrisori, supracoperte din hârtie
pentru dosare, creioane de colorat, creioane
de desen, penare, sigilii, stilouri, hărți, manuale
didactice, albume, cărți promoționale (albume
de fotografii), benzi adezive, bancnote, bannere
din hârtie, benzi desenate, bilete, abțibilduri
(decalcomanii), afișe, autocolante (articole
de papetărie), almanahuri, broșuri, buletine
informative, caiete de muzică, calendare,
caricaturi, cărți, cartonașe de colecție, cărți
poștale ilustrate, cataloage, colaje, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
diplome de premiere tipărite, diplome imprimate,
embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
autocolante, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, fișe cu informații, fluturași
publicitari, fluturași informativi, fotografii, ghiduri
tipărite, grafice tipărite, invitații, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, jurnale, lucrări de artă
din hârtie, manuale tipărite, meniuri, modele
tipărite, monografii, orare, pagini de albume
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de fotografii, pancarte de carton, papetarie
imprimata, periodice, pliante, postere din hârtie,
premii imprimate, publicații educative tipărite,
publicații imprimate, publicații periodice, reclame
tipărite, reviste (publicații periodice), stegulețe
din hârtie, timbre, ziare, anuare școlare, biblii,
caiete legate, romane, dicționare, carton, carton
tare, hârtie, hârtie și carton industriale, suporturi
pentru bani, dantelă de hârtie, decorațiuni
de hârtie pentru masă, prosoape de hârtie,
șervețele de hârtie.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, borsete, bagaje, casete
pentru accesorii de frumusețe, casete pentru
monede, rucsacuri pentru purtat copii, cufere
(bagaje), cutii de machiaj, cutii de pălării,
pentru voiaj, cutii de transport, cutii din imitații
de piele, cutii din piele pentru pălării, cutii
pentru cărți de vizită (portvizite), cutii pentru
corespondență și documente de valoare, cutii
pentru cravată, cutii pentru cravate, pentru
voiaj, mape pentru documente, mape pentru
documente (marochinărie), geamantane, genți,
poșetuțe, portofele, ghiozdane, mape pentru
foi, mape pentru documente, plase din fetru,
portchei, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, pungi
personalizate suveniruri, valize, tocuri din piele,
rucsacuri, săculețe, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, serviete, truse de voiaj,
bice, harnașamente, hamuri (harnașament),
îmbrăcăminte pentru animale, șelărie, zgărzi
pentru animale, costume pentru animale, cutii din
piele, curele din piele, etichete din piele, piei de
animale, serviete din piele, port-carduri de piele,
port-carduri din imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
20. Accesorii din plastic (cleme) pentru fixarea
conductelor, adăposturi și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, geamanduri, încuietori și chei, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de
fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, artă murală
din lemn în 3d, obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
busturi de ceară, busturi din lemn, busturi

din lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
figurine din ceară, clopoței de vânt, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni de perete din ceară,
elemente decorative pentru ferestre, decorațiuni
din plastic pentru petreceri, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, figurine
confecționate din lemn, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din plastic,
figurine din os, figurine din răşină, figurine
în miniatură (plastic), globuri lucioase, lucrări
de artă din chihlimbar, machete din plastic
(ornamente), machete (ornamente) din ceară,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din ipsos, obiecte de artă din lemn, trofee
din plastic, trofee de lemn, ornamente (statui)
confecționate din ceară, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, sculpturi de
ceară, sculpturi de ipsos, sculpturi de plastic,
sculpturi din ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi
din ipsos, sculpturi din lemn, sculpturi din os,
sculpturi din plastic, sculpturi în os, sculpturi
realizate din lemn, statuete de fildeș, statuete
din lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice,
statui de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos,
statui din chihlimbar presat, statui din lemn,
statui din os, statui din plastic, sticlă destinată la
înrămarea operelor de artă, balansoare, bănci,
birouri, bufeturi, canapele, comode, divane,
dulăpioare, dulapuri ca mobilier, dulapuri murale,
dulapuri din lemn, dulapuri cu vitrină, elemente
de mobilier, etajere, fotolii, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
măsuțe, mese, mobilier, oglinzi (sticlă argintată),
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier din
lemn, mobilier din oțel, mobilier din sticlă,
mobilier gonflabil, mobilier metalic, mobilier
pentru copii, mobilier școlar, rafturi, paravane
(mobilier), paturi, așternuturi, saltele și perne,
rame, rotile, rechizite de birou (mobilier), scaune,
scrinuri, șezlonguri, șifoniere, suporturi de cărți,
suporturi pentru flori, suporturi pentru cărți,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
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haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
vitrine, storuri (de interior), storuri venețiene,
jaluzele de interior, obloane (jaluzele), paravane
solare (pliante, pentru exterior), paravane solare
(de interior), nu din metal sau textile, cuibare,
stupi de albine, cutii din lemn, butoaie și
putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
lăzi și palete, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
de depozitare, coșuri, nemetalice, coșuri de
brutărie, coșuri împletite, casete, butoaie din
lemn, sicrie, urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), lăzi din lemn, lăzi de plastic,
lăzi nemetalice, baloane publicitare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecusoane din plastic,
manechine și manechini de croitorie, panouri de
afișare, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare pentru spații comerciale,
panouri pentru expoziții, panouri publicitare,
standuri de prezentare, rafturi de magazin, rafturi
de prezentare, sisteme de afișare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, artă murală din ceramică
în 3d, artă murală din lut ars în 3d, artă murală
din porțelan în 3d, artă murală din sticlă în 3d,
artă murală din teracotă în 3D, obiecte de artă
din porțelan, pamânt ars sau sticlă), articole
de sticlărie, busturi din porțelan, busturi din
teracotă, cădelnițe, cristaluri (sticlărie), cutii de
ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, farfurii de colecție, figurine de teracotă,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, figurine din sticlă, figurine din teracotă,
ornamente de ceramică, obiecte de artă din
porțelan, obiecte de artă din sticlă, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, opere de artă
din sticlă, modele ornamentale confecționate
din porțelan, ornamente din cristal, ornamente
din ceramică, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, plăci de ceramică, porțelanuri, statuete
de ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă, statuete din teracotă,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui din

porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, sticlă colorată decorativă, sticlă
de cuarț, sticlă brută, sticlă imprimată, sticlă
emailată, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă presată, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece de flori, jardiniere, vaze, vase din lut,
aparat pentru parfumarea aerului, boluri, bureți,
cârpe de curățat, castroane, căzi, chiuvete,
fărașe, perii, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, pulverizatoare de parfum, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, lăzi de gunoi, boluri de sticlă,
bomboniere, borcane, boluri pentru bomboane,
boluri pentru servit, căni, cupe, căni de băut, căni
de cafea, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, ceainice, cești, cratițe, crăticioare
din ceramică, cutii pentru monezi (pușculițe),
damigene, decorațiuni din porțelan pentru torturi,
discuri de sfeșnic, farfurii, farfurioare, forme
de copt, forme de tort, oliviere, oale de
gătit, menorah, fructiere, gamele, inele pentru
șervețele, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe
brațe, nu din metale prețioase, pahare, vase
de băut și articole pentru baruri, produse de
olărie, produse din ceramică pentru bucătărie,
produse din sticlă de uz casnic, sticle, sosiere,
sfeșnice, seturi de masă pentru condimente,
sufertașe, supiere, suporturi de căni, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru flori, suporturi pentru lumânări,
suporturi pentru tort, vase, urne, ulcioare
emailate, tigăi, termosuri, veselă, zaharnițe,
carafe, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
flacoane, garafe, halbe, pahare (veselă de
băut), pocale, stacane, sticle de băut, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru sticle, pușculițe,
cutii de ceramică pentru monede, articole
pentru curățarea dentară, piepteni, savoniere,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare parfumate (goale), suporturi
pentru săpun, scobitori, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, acvarii și vivarii,
acvarii, terarii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, accesorii pentru păr (voaluri), bandane,
baticuri, berete, bonete, căciuli tricotate,
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fesuri, glugi, jobene, pălării, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șoșoni, viziere, articole
de îmbrăcăminte religioase, bluze, bolerouri,
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
exercițiilor de judo, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăși, costume,
confecții, geci, fuste, fracuri, eșarfe, cravate,
gulere, jachete, impermeabile, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, mănuși cu
vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
maiouri, mănuși, mitene, paltoane, pantaloni,
șaluri, salopete, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), pulovere, pelerine, papioane,
uniforme, tricouri, togi, șosete, șorturi, sarafane,
veste, bustiere, cămăși de noapte, corsete,
corsaje, lenjerie de corp, halate, pijamale,
cizme, botoșei, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru călărit, papuci de casă, saboți, sandale,
sneakers, teniși, șlapi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), floricele de porumb,
frigănele, fulgi, găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome

alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, fidea, găluști, paste alimentare făinoase,
paste alimentare proaspete, ravioli, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
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de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
publicitate, servicii de promovare, servicii de
publicitate, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
decorarea vitrinelor, demonstrație de vânzare
(pentru terți), organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de demonstrații
comerciale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de produse,
servicii de expoziție pentru marfă, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), realizare de târguri comerciale,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
difuzare de anunțuri, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de materiale
publicitare, distribuție de mostre, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, administrarea vânzărilor,
intermediere de contracte (pentru terți), vânzare
prin licitație publică, servicii administrative pentru

preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
organizare de licitații pe internet, organizare de
vânzări prin licitație, organizarea și coordonarea
de licitații, închiriere de automate de vânzare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de consultanță
în afaceri, management de afaceri comerciale,
contabilitate și audit, administrarea afacerilor,
abonamente la ziare, administrație comercială,
evidență contabilă, facturare, întocmire de
facturi, organizare de prezentări în scopuri
comerciale, organizare de prezentări în scop
mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare și
management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, furnizare de publicații electronice,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de cântece,
publicare de cărți, publicare de cataloage,
publicare de jurnale, publicare de manuale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale educative, publicare
de povești, publicare de partituri muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, expoziții de animale,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de centre
de recreere, grădini cu acces public, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități de divertisment, organizare și găzduire

de ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole culturale,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, picturi de portrete, pictură
pe față, planificarea de petreceri, planificarea
de spectacole, prezentare de filme, pregătire
pentru copii în activități de aventură, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment,
tabere de vară (divertisment și educație),
tabere de recreere, turnee sub formă de
servicii de divertisment, servicii sportive și
de fitness, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, expoziții de artă, organizare de
competiții artistice, administrare (organizare)
de concursuri, administrare (organizare) de
competiții, organizare de jocuri, organizare de
expoziții educaționale, organizare de jocuri și
competiții, organizare de seminarii, organizare
de seminarii educative, organizare de conferințe,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de competiții educative, organizare
de competiții recreative, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea de competiții, servicii
de expoziții de artă, servicii de prezentare în
scop de divertisment, servicii de prezentare
în scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), realizare de expoziții cu scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, realizarea de concursuri pe internet,
realizarea de seminarii, seminare, servicii de
conferințe, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
de pariuri, fotografie, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, microfilmare, producția
de muzică, producere de programe audio,
prezentare de programe de radio, prezentare
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
servicii de înregistrare, producții de operă,
producție de materiale video, producție de
programe de televiziune, producție de filme
video, producție de înregistrări video, producție
de programe tv, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrări audio, servicii de
producție video, organizarea de competiții
sportive, activități sportive, cursuri, antrenament
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și instruire în domeniul sportului, educație
fizică, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de turnee sportive,
servicii de educație sportivă, acordarea de
premii în educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cercetare în
domeniul educației, coordonare de cursuri, creșe
(educație), educație, elaborare de manuale
educative, elaborare de materiale educative,
expoziții de plante, examene pedagogice,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de formare, furnizare de cursuri
educaționale, instruire, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de instruire
online, furnizarea educației, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cicluri de
conferințe, organizare de activități didactice,
învățământ, instruirea angajaților, organizare de
cursuri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea de ateliere de lucru, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare, pregătire
sportivă, pregătire în canto, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, realizare și
coordonare de cursuri de formare, seminarii
educative, servicii de educație juridică, servicii
de educație fizică, servicii de educație muzicală,
servicii de formare de personal, servicii de
formare în management, servicii de instruire,
servicii de predare de limbi, servicii de instruire
și formare, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de învățământ
superior, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii educaționale și de predare,
teste educative, servicii școlare, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, împrumut de cărți și
de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de cărți, închiriere de
reviste, închiriere de lucrări de artă, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
expoziții la muzeu, muzee, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, concerte muzicale pentru
radio, coordonare de spectacole de teatru,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul producțiilor teatrale, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,

divertisment în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de interpretări muzicale, organizare de producții
teatrale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole în direct, prezentare de
concerte, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole de teatru, producții de teatru,
reprezentații teatrale, regizare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de muzică în direct,
spectacole muzicale, servicii pentru concerte de
canto, servicii de interpretare și traducere.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de catering, cazare temporară, ceainării,
creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe
timpul zilei, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, pensiuni pentru
animale, pizzerii, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii oferite de case de oaspeți, case de
vacanță, hanuri turistice, hosteluri, pensiuni,
servicii hoteliere, asigurare de cazare temporară
pentru lucru, asigurare de facilități pentru târguri
(cazare), furnizare de centre comunitare pentru
adunări și întâlniri sociale, furnizare de locuri
cazare pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
ședințe de consiliu, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de cantine,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri, prepararea mâncării, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de ceainărie, servicii de gătit, servicii oferite
de snack-baruri, servire de alimente și băuturi
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pentru oaspeți, servicii de catering, rezervări de
camere.

───────

(210) M 2021 01726
(151) 04/03/2021
(732) MERKEN FOOD & DRINKS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI, NR.
8-10, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ZGOMOT APĂ CU BULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, mov, portocaliu

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

32. Băuturi (preparate pentru fabricarea -lor),
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă tonică, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), băuturi care
conțin vitamine, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), băuturi izotonice, apă de izvor,
apă cu arome, apă de ghețar, apă carbogazoasă,
apă de masă, apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, apă potabilă,
ape minerale și gazoase, ape care conțin oxid
de litiu, băuturi funcționale pe bază de apă,
ape cu aromă de fructe, sifon, sifon (produse
pentru fabricarea de -), apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă purificată, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte de ceai, apă îmbogățită

cu minerale (băuturi), băuturi cu carbohidrați,
băuturi sport cu electroliți.

───────

(210) M 2021 01727
(151) 04/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

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

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SCHWARZE KIRCHE

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

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

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

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

și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, obiecte
de artă (din porțelan, pamânt ars sau sticlă),
articole de sticlărie, busturi din porțelan, busturi
din teracotă, cădelnițe, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, farfurii de colecție, figurine de teracotă,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, figurine din sticlă, figurine din teracotă,
ornamente de ceramică, obiecte de artă din
porțelan, obiecte de artă din sticlă, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, opere de artă
din sticlă, modele ornamentale confecționate
din porțelan, ornamente din cristal, ornamente
din ceramică, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, plăci de ceramică, porțelanuri, statuete
de ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă, statuete din teracotă,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, sticlă colorată decorativă, sticlă
de cuarț, sticlă brută, sticlă imprimată, sticlă
emailată, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă presată, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece de flori, jardiniere, vaze, vase din lut,
aparat pentru parfumarea aerului, boluri, bureți,
cârpe de curățat, castroane, căzi, chiuvete,
fărașe, perii, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, pulverizatoare de parfum, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, lăzi de gunoi, boluri de sticlă,
bomboniere, borcane, boluri pentru bomboane,
boluri pentru servit, căni, cupe, căni de băut, căni
de cafea, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, ceainice, cești, cratițe, crăticioare
din ceramică, cutii pentru monezi (pușculițe),
damigene, decorațiuni din porțelan pentru torturi,
discuri de sfeșnic, farfurii, farfurioare, forme
de copt, forme de tort, oliviere, oale de
gătit, menorah, fructiere, gamele, inele pentru
șervețele, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe
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brațe, nu din metale prețioase, pahare, vase
de băut și articole pentru baruri, produse de
olărie, produse din ceramică pentru bucătărie,
produse din sticlă de uz casnic, sticle, sosiere,
sfeșnice, seturi de masă pentru condimente,
sufertașe, supiere, suporturi de căni, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru flori, suporturi pentru lumânări,
suporturi pentru tort, vase, urne, ulcioare
emailate, tigăi, termosuri, veselă, zaharnițe,
carafe, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
flacoane, garafe, halbe, pahare (veselă de
băut), pocale, stacane, sticle de băut, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru sticle, pușculițe,
cutii de ceramică pentru monede, articole
pentru curățarea dentară, piepteni, savoniere,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare parfumate (goale), suporturi
pentru săpun, scobitori, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, acvarii și vivarii,
acvarii, terarii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, accesorii pentru păr (voaluri), bandane,
baticuri, berete, bonete, căciuli tricotate,
fesuri, glugi, jobene, pălării, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șoșoni, viziere, articole
de îmbrăcăminte religioase, bluze, bolerouri,
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
exercițiilor de judo, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăși, costume,
confecții, geci, fuste, fracuri, eșarfe, cravate,
gulere, jachete, impermeabile, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, mănuși cu
vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
maiouri, mănuși, mitene, paltoane, pantaloni,
șaluri, salopete, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), pulovere, pelerine, papioane,
uniforme, tricouri, togi, șosete, șorturi, sarafane,
veste, bustiere, cămăși de noapte, corsete,
corsaje, lenjerie de corp, halate, pijamale,
cizme, botoșei, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru călărit, papuci de casă, saboți, sandale,
sneakers, teniși, șlapi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și

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

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

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

expoziții, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de cantine, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, preparare de mâncăruri, prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de ceainărie, servicii de
gătit, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
catering, rezervări de camere.

───────

(210) M 2021 01729
(151) 04/03/2021
(732) SC AMA HOME DESIGN SRL,

ŞOS. SIBIULUI NR. 38-40, JUDEŢ
SIBIU, MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(540)

Ama home MOBILA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.13

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

clase:
35. Administrarea vânzărilor, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor.

───────
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(210) M 2021 01730
(151) 04/03/2021
(732) ROMANIAN OBSTACLE COURSE

RACING ASSOCIATION -
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE
SPORTURI CU OBSTACOLE,
STRADA DONATH, BLOC XIII, SC.
D, ETAJ 4, AP. 58, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SPORTURI CU
OBSTACOLE OCR. NINJA.

ADVENTURE RACING

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.16; 26.01.18

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01731
(151) 04/03/2021
(732) REZERVIO SRL, B-DUL CHIMIEI,

NR. 4, BLOC C1, SCARA A, ETAJ
2, APARTAMENT 26, JUDEŢ IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Rezervio

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

35. Servicii de intermediere comercială,
actualizarea informațiilor comerciale într-o bază
de date computerizată, furnizare de servicii
publicitare, marketing digital, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate, publicitate
online, servicii de promovare și publicitate.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare de pagini web, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare de
software, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2021 01732
(151) 04/03/2021
(732) MICOMI INVEST SRL, BLD.

MARASESTI NR. 42, BL. 1, SC. A,
AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TULUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, cazare temporară, pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.

───────



 

 

Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare cu nr. depozit M 2020 07866/30.10.2020, data 

depozitului reglementar este 09.11.2020 și nu 30.10.2020 așa cum a fost menționat în 

momentul publicării acesteia. 



 

ERATĂ 

 

Referitor la cererea de înregistrare marca M 2021 01530, publicat în data  05/03/2021, clasele 

de produse/servicii solicitate la protecţie sunt: 

9. Reţele de transmisie de date, servere de fax de reţea; echipamente pentru WAN; reţele 

optice; adaptoare pentru acces la reţelele fără fir; moduulatori cu fibră optică; fibre optice 

(cabluri purtătoare de lumină); cabluri pentru rulmenţi de lumină; fibre optice neliniare, fibre 

optice de polarizare; routere de reţea; routere de reţea de calculatoare; sisteme de lansare a 

siguranţei la incendiu; interfoane. 

35. Servicii de vânzare a: articolelor de alarmat monitorizare; control acces, supraveghere,  

televiziune cu circuit,  închis control, stocare si stocare de data, navigaţie prin satelit, telefon, 

televiziune, calculatoare si dispozitive periferice, iluminat, aer conditionat în angrosişti, 

magazinele de vânzare cu amănuntul si prin internet; crearea de servicii si schimb de date; 

servicii informaţii comerciale; servicii de publicitate, folosind mijloacele electronice; servicii 

de publicitate şi promovare a vânzărilor pentru terţi şi în reţele de calculatoare; servicii de 

vânzare cu amănuntul (prezentarea produselor din toate mijloacele de comunicare); 

organizare de expoziţii in scopuri publicitare sau comerciale; prelucrare administrativă de 

comenzi marfă; difuzare de anunţuri si materiale publicitare prin intermediul broşurilor, 

prospectelor, imprimatelor şi eşantioanelor; publicitate on-line într-o reţea computerizată, 

prin corespondenţă, radiofonică şi televizată; servicii de achiziţii de bunuri şi aprovizionare 

pentru terţi. 

37. Servicii de informare în legătură cu instalarea sistemelor de securitate; servicii de 

consultanţă în legătură cu instalarea echipamentelor de securitate; servicii de informare în 

legătură cu întreţinerea sistemelor de securitate; inspecţia tehnică şi repararea platformelor de 

acces mecanic; instalare şi reparare de dispozitive de alarmă în caz de furt; instalare şi 

reparare de dispozitive de alarmă în caz de incendiu; instalarea şi repararea aparatelor pentru 

condiţionarea aerului; instalare şi reparaţii de aparate electrice; instalaţii, întreţinere şi 

reparaţii de calculatoare; întreţinere şi reparaţii de camere de siguranţă. 

 

 



 

Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 001674/03.03.2021, publicată 

în 10.03.2021 clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 

11. Instalaţii de încălzire; ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare; căzi de baie; aparate şi 

instalaţii sanitare; cabine de duş; duşuri; panel duş; rezervor toaletă (baie); rigolă duş; vas de 

toaletă (WC) suspendat. 

 

19. Placă nemetalică cu nuturi pentru încălzire pardoseală; placă laminată cu nuturi pentru 

încălzire pardoseală; izolaţie pentru pardoseală; ţeava nemetalică pentru încălzire în 

pardoseală; kit nemetalic complet încălzire în pardoseală; membrană hidroizolaţii. 

 

20. Oglinzi LED. 

 

35. Publicitate şi marketing; servicii de comerţ online şi offline cu produsele din clasa 19 

respectiv: placă nemetalică cu nuturi pentru încălzire pardoseală, placă laminată cu nuturi 

pentru încălzire pardoseală, izolaţie pentru pardoseală, ţeava nemetalică pentru încălzire în 

pardoseală, kit nemetalic complet încălzire în pardoseală, membrană hidroizolaţii, clasa 11 

respectiv instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi 

instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş şi clasa 

20 respectiv oglinzi LED, WC suspendat. 


