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Cereri Mărci publicate în 13/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05718 06/08/2021 DIRTY ORGANICS SRL FOOD FOR A HEALTHY,

ACTIVE AND PROSPEROUS
LIFE

2 M 2021 05789 06/08/2021 ELENA SURCEL ART LINE

3 M 2021 05798 06/08/2021 AVI PROD GRUP SRL AVI prod grup Construim
parteneriate durabile

4 M 2021 05817 06/08/2021 DAN CRISTIAN NICULAE City flowers

5 M 2021 05818 06/08/2021 CLAUDIU ADRIAN BAJENARU ARBOSERV

6 M 2021 05819 06/08/2021 ORGANZA SRL Oops!

7 M 2021 05820 06/08/2021 GANESA BAKERY SRL Mizury PIZZA & FAST FOOD

8 M 2021 05821 06/08/2021 SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE
C.V.

Tasty and Healthy Food Yeggie

9 M 2021 05822 06/08/2021 CRAMELE CRISANA
COOPERATIVA AGRICOLA

CRAMELE ULM

10 M 2021 05823 06/08/2021 SĂNDOIU BOGDAN- PETRU
Intreprindere Individuală

MS La Maria Lu' Săndoiu

11 M 2021 05824 06/08/2021 D.A.I.R. COMEXIM 2000 SRL TOSTERIA ITALIANA made by
italics

12 M 2021 05825 06/08/2021 YANYAN ZHOU MISHI BUFET ALL YOU CAN
EAT

13 M 2021 05827 06/08/2021 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

NISHMAN

14 M 2021 05828 06/08/2021 STOICIU MANUEL-PAUL M FIT MANU FIT

15 M 2021 05830 06/08/2021 DANUT GABRIEL AMBROSIE Artizani de Dulce

16 M 2021 05832 06/08/2021 FILIALA REGIUNEA ILFOV A
ASOCIATIEI INTERNATIONALE
A POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION SERVO PER
AMIKECO ILFOV ROMÂNIA

17 M 2021 05833 06/08/2021 NOVAMBIENT SRL NOVAMBIENT

18 M 2021 05834 06/08/2021 FORBAKE SYSTEMS SRL BAKE for you

19 M 2021 05835 06/08/2021 SC NAGEL TREND GROUPE
SRL

EVERIN

20 M 2021 05836 06/08/2021 CENTRUL DE CULTURĂ AL
JUDEȚULUI BIHOR

ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST ȚARA
CRIȘURILOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 05837 06/08/2021 SUICO EOOD DECO

22 M 2021 05838 06/08/2021 SENIC COM S.R.L. SENIC gross & market

23 M 2021 05839 06/08/2021 GAMA BEAUTY since 2021 FRESH BISTRO

24 M 2021 05840 06/08/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O VĂLENII de MUNTE

25 M 2021 05841 06/08/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. VĂLENII de MUNTE KETCHUP
picant FĂRĂ CONSERVANȚI

26 M 2021 05842 06/08/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O VĂLENII de MUNTE KETCHUP
dulce FĂRĂ CONSERVANȚI

27 M 2021 05843 08/08/2021 SC BANAT NETWORK
INTEGRATED
COMMUNICATIONS SRL

MARINA MOLDOVA VECHE

28 M 2021 05844 08/08/2021 PROFARMA HOLDING SRL Agricultura României

29 M 2021 05845 08/08/2021 VASILICA CORNELIA CRISTEA MODERN SECURITY
SYSTEMS SRL

30 M 2021 05846 08/08/2021 NECULAI STEFAN-SILVIU XPLICIT APPAREL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/08/2021-08/08/2021

(210) M 2021 05718
(151) 06/08/2021
(732) DIRTY ORGANICS SRL, BD.

MAMAIA NR. 158, ET. 6, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
FOOD FOR A

HEALTHY, ACTIVE AND
PROSPEROUS LIFE

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

30. Preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, floricele de porumb, dulciuri,
ciocolată.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi răcoritoare, sucuri de legume.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu produse: preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, floricele de porumb,
dulciuri, ciocolată, băuturi non-alcoolice, ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare, sucuri de
legume, servicii de comerț online cu amănuntul
cu preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, floricele de porumb, dulciuri,
ciocolată, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructi, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare, sucuri de
legume.

───────

(210) M 2021 05789
(151) 06/08/2021
(732) ELENA SURCEL, STR. COMUNA

DIN PARIS NR. 15, BL. 15, SC. 3,
AP. 2, JUDEȚ GORJ, TÂRGU-JIU,
GORJ, ROMANIA

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

(540)
ART LINE

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

3. Sprâncene false, creioane pentru sprâncene,
gel pentru sprâncene, farduri de sprâncene,
sprâncene false adezive, rimel pentru
sprâncene, pudră pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, tatuaje temporare
de uz cosmetic, tatuaje temporare pentru
decorarea corpului, 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, 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, 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, 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
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față, rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
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 pentu
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 procție 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
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, intăritor 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 intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
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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,
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, 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.
21. Periuțe pentru sprâncene, ustensile
pentru sprâncene, ustensile pentru tatuarea
sprancenelor, aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, pensule de uz cosmetic, instrumente
de mână pentru aplicarea cosmeticelor.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: sprâncene false, creioane
pentru sprâncene, gel pentru sprâncene, farduri
de sprâncene, sprâncene false adezive, rimel
pentru sprâncene, pudră pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru sprâncene, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, 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, 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, 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, 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, rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
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 pentu
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 procție solară
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(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
cosmetică pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
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, intăritor 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 intarire,
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
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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,
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, periuțe pentru sprâncene, ustensile
pentru sprâncene, ustensile pentru tatuarea
sprancenelor, aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, pensule de uz cosmetic, instrumente
de mână pentru aplicarea cosmeticelor,
marketing promoțional, împărțirea de eșantioane
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 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.

───────

(210) M 2021 05798
(151) 06/08/2021
(732) AVI PROD GRUP SRL, STR.

POPA LAZĂR NR. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AVI prod grup Construim
parteneriate durabile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.01;
29.01.06

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
EF7F1A, HEX E0914D), gri (HEX
3C4858, HEX 5B5B5B)

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

11. Aparate şi instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală si
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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37. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

───────

(210) M 2021 05817
(151) 06/08/2021
(732) DAN CRISTIAN NICULAE, STR.

DIMITRIE PACIUREA NR. 6, AP. 2,
CASA DIN CAPATUL CURTII, LA
ETAJ, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

City flowers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a florilor şi
aranjamentelor florale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39. Transport.
43. Servicii de alimentație publică.
44. Aranjamentul florilor.

───────

(210) M 2021 05818
(151) 06/08/2021
(732) CLAUDIU ADRIAN BAJENARU,

STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 16, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ARBOSERV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#126338)

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05819
(151) 06/08/2021
(732) ORGANZA SRL, STR. 2, NR.

234, JUDETUL TIMIS, REMETEA
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Oops!

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

34. Vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, pipe
electronice, țigarete electronice, trabucuri
electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, seturi pentru
fumători de țigări electronice, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, suporturi pentru țigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
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din propilen glicol, țigarete fără tutun, altele
decât cele pentru uz medical, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru uz
medical.

───────

(210) M 2021 05820
(151) 06/08/2021
(732) GANESA BAKERY SRL, STR.

ALBERT ALMOS NR.25, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520018, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, NR. 61, BL. 10E ,SC.B, AP.
9, JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Mizury PIZZA & FAST FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

30. Alimente de origine vegetală, cu excepția
fructelor și legumelor preparate, în vederea
consumului sau a conservării, cereale preparate
pentru consumul uman, paste alimentare
(aluaturi), aluaturi și amestecuri din acestea,
alimente preparate din aluat, produse de
brutărie, pizza, pizza refrigerată, pizza
congelată, pizza proaspătă, pizza (preparată),
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, blaturi de pizza, blaturi
de pizza congelate, paste pentru încorporare
în pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza.
43. Servicii de bufet, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii oferite de restaurante (servirea

mesei), rezervări la restaurant, servicii oferite
de restaurante de delicatese, restaurante cu
autoservire, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de ceainărie, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
oferite de baruri, servicii ale barurilor, furnizare
de informații referitoare la baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, servicii de catering, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de fast
food la pachet, servicii de catering mobil, serviciu
de catering pentru institutii, servicii de catering
pentru scoli, servire de alimente si bauturi în
restaurante si baruri.

───────
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(210) M 2021 05821
(151) 06/08/2021
(732) SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.,

AVENIDA GÓMEZ MORIN NO.
1111, COLONIA CARRIZALEJO,
C.P. 66254, SAN PEDRO GARZA
GARCIA, MEXIC

(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)

Tasty and Healthy
Food Yeggie

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
gri, verde

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

29. Turtite de burger preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, carne mărunțită de vită,
pui, porc, curcan, carne tocată de vită, pui,
porc, curcan, chiftele preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, cârnați din carne de
porc și de curcan, șuncă din carne de vită, pui,
porc, curcan, mezeluri uscate (salam, peperoni,
chorizo, salchichon) preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, înlocuitori de produse
lactate, brânzeturi, smântână (produse lactate),
unt, iaurt, sosuri pentru gustări, piept de pui, piept
de curcan, bucățele (bulete) pane din carne de
vită, pui, porc, curcan, pește, somon (nu viu),
file și fripturi din carne de vită, pui, porc, curcan,
pește.
30. Pizza, taco, burritos (mâncare mexicană),
mâncăruri preparate din carne de vită, pui,
porc, curcan, fajitas (fel de mâncare mexicană)
preparate din carne de vită, pui, porc, curcan,
sosuri.

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, servicii de comerț cu produse
alimentare și băuturi nealcoolice în
numele terților (servicii de intermediere
comercială), managementul afacerilor
comerciale, administrație comercială, întocmire
de reclame, marketing, servicii promoționale
pentru produse, prezentarea de produse prin
orice mijloace de comunicare pentru vânzare
cu amănuntul, servicii de comerț electronic
și anume, furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul a tuturor tipurilor
de produse alimentare și băuturi nealcoolice,
servicii de achiziție și de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, inclusiv marketingul electronic al
tuturor tipurilor de produse alimentare și băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 05822
(151) 06/08/2021
(732) CRAMELE CRISANA

COOPERATIVA AGRICOLA, SAT
CAMĂR NR. 414A, JUDEȚUL
SALAJ, COMUNA CAMĂR, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

CRAMELE ULM

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.24;
26.01.01

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

31. Struguri proaspeți.
33. Vin.

───────
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(210) M 2021 05823
(151) 06/08/2021
(732) SĂNDOIU BOGDAN- PETRU

Intreprindere Individuală,
STRADA ZORILOR NR. 29,
JUDEȚUL GORJ, SAT BUMBEȘTI-
PIȚIC, COMUNA BUMBEȘTI-PIȚIC,
GORJ, ROMANIA

(540)

MS La Maria Lu' Săndoiu

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.01.03; 26.11.25; 27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
catering, servicii de restaurant, servicii oferite
de pensiune, motel, cantină, bufet, bar și
cafea, furnizarea de facilități pentru camping,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie.

───────

(210) M 2021 05824
(151) 06/08/2021
(732) D.A.I.R. COMEXIM 2000 SRL,

DE286, DE287/1, INCINTA PARC
INDUSTRIAL, HALA A1, P+E,
JUDEȚUL ILFOV, DRAGOMIRESTI-
VALE, SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,
077095, ILFOV, ROMANIA

(540)

TOSTERIA ITALIANA
made by italics

(531) Clasificare Viena:
26.02.03; 26.11.03; 27.05.01

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

7. Automate (distribuitoare automate).
29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi pe bază de
lapte.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri pe
bază de cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi din cacao
gata preparate, și băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, băuturi sub
formă de pudră care conțin cacao, cacao pentru
prepararea băuturilor, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea
decafeinizată, cafea măcinată, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă,
cafea verde, cappuccino, capsule de cafea,
umplute, capsule de ceai, umplute, ceai, ceai
de ginseng, ceai de ghimbir, ceai instant, ceai
instant (altul decât cel pentru uz medicinal),
ceai rooibos, ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, doze de cafea,
umplute, espresso, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea,
pliculețe de ceai, umplute, preparate pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cacao), preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată),
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preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
ciocolată, pungi de cafea, umplute, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, amestecuri de pulberi de ceai,
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal).
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05825
(151) 06/08/2021
(732) YANYAN ZHOU, STRADA

DOINEI NR. 72J, JUDEȚUL
ILFOV, FUNDENI, 077086, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MISHI BUFET ALL
YOU CAN EAT

(531) Clasificare Viena:
03.09.24; 26.01.01; 26.02.01; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant.

───────

(210) M 2021 05827
(151) 06/08/2021
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NISHMAN

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
igienă, preparate și articole dentare, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicaţii.

───────

(210) M 2021 05828
(151) 06/08/2021
(732) STOICIU MANUEL-PAUL, STR.

ALIORULUI NR. 3C, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M FIT MANU FIT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 21.03.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 3517
C), gri (Pantone Cool grey 3 C), negru,
alb

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

28. Articole de gimnastică şi sport, aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului.
35. Managementul şi organizarea afacerilor,
lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instrumente
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de antrenament fitness şi sport.

───────

(210) M 2021 05830
(151) 06/08/2021
(732) DANUT GABRIEL AMBROSIE,

STR. FRASINULUI NR. 23, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110355, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.12, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Artizani de Dulce

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
35. Publicitate, publicitate scrisă, publicitate
online, publicitate radio si televizata,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, toate acestea in legătură cu produsele
si serviciile din clasele 30,39 si 43.

39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, toate acestea in legătură cu clasa 30.
43. Alimentație publică.

───────

(210) M 2021 05832
(151) 06/08/2021
(732) FILIALA REGIUNEA ILFOV A

ASOCIATIEI INTERNATIONALE
A POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SCARA A, ET.
1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION SERVO PER
AMIKECO ILFOV ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.05.23; 05.07.02;
26.03.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

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

35. Servicii de promovare, servicii de publicitate,
marketing si promovare.
41. Educaţie, instruire educativă, divertisment,
activități sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
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de activități sportive sau competiții, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizarea
si conducerea de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, organizarea și conducerea de
colocvii, organizare de intalniri în scopuri
recreative, organizare de intalniri în domeniul
divertismentului, furnizare de activități culturale.

───────

(210) M 2021 05833
(151) 06/08/2021
(732) NOVAMBIENT SRL, STR.

MESTESUGARILOR, NR. 24/A,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

NOVAMBIENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu

amănuntul, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

(210) M 2021 05834
(151) 06/08/2021
(732) FORBAKE SYSTEMS SRL, SOS.

OLTENITEI NR. 181, DEPOZITUL
DE PRODUSE FINITE, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BAKE for you

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#dc6d01), albastru (HEX #090865)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Aluat, aluat dospit, aluat înghețat, făină
de aluat, aluat de pâine, aluat pentru
pateuri, aluat pentru prăjituri, alimente preparate
din aluat, produse din aluat gata de
copt, deserturi cremă instant, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
amestecuri pentru umpluturi, glazuri dulci și
umpluturi, concentrate de pâine, concentrate
de făină pentru alimente, amestecuri de făină,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri pentru
pâine, amestecuri de patiserie, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor, amestecuri preparate de patiserie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, amestecuri
instante pentru gogoși, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de copt gata
preparate, amestecuri gata pregătite pentru copt,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
de făină utilizate pentru copt, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri de bază de pâine pentru umpluturi,
praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate in clasa 30, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate in clasa 30
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în
mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în clasa 30, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produsele desemnate în clasa
30, prezentarea produselor desemnate în clasa
30 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comertului electronic, servicii
de comenzi online.

───────

(210) M 2021 05835
(151) 06/08/2021
(732) SC NAGEL TREND GROUPE

SRL, STR. GRIGORE MOISIL,
NR. 6, JUDEŢ ILFOV, COMUNA 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

EVERIN

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.17;
26.11.06

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

clase:
3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.
8. Accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, pile
de unghii pentru manichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură, truse
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de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).
11. Sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de vase, lămpi de unghii.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acetonă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele cosmetice umezite în prealabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru întărirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lac
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de manichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etuiuri pentru instrumente de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu pile de unghii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumentar de pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
truse de pedichiură electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
manechiură și pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe)
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unghiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unghiere pentru
întreținerea pielițelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sterilizatoare cu
ultraviolete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare de aer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare cu abur, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sterilizatoare de vase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dozatoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acetonă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele cosmetice umezite în
prealabil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru întărirea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ojă
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri pentru instrumente
de manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile de unghii pentru
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumentar
de pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu truse de pedichiură electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ustensile pentru manechiură și pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu unghiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere pentru întreținerea
pielițelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sterilizatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare cu ultraviolete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sterilizatoare
de aer, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sterilizatoare cu abur, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sterilizatoare de vase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de

unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șervețele din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dozatoare de șervețele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare folosite în pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
pentru cosmetice.

───────

(210) M 2021 05836
(151) 06/08/2021
(732) CENTRUL DE CULTURĂ AL

JUDEȚULUI BIHOR, STR.
MOSCOVEI NR. 5, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)
ANSAMBLUL ARTISTIC

PROFESIONIST
ȚARA CRIȘURILOR

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

35. Publicitate, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare,
susţinerea şi organizarea activităţilor privind
promovarea, conservarea si protejarea culturii
traditionale și naționale.
41. Educație, instruire, divertisment,
organizarea și susținerea de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
prezentarea prestaţiilor live, organizarea
de evenimente culturale, organizarea de
evenimente de divertisment, producția de
spectacole, activități culturale, rezervare de
locuri pentru spectacole, servicii de compoziţie
muzicală.

───────
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(210) M 2021 05837
(151) 06/08/2021
(732) SUICO EOOD, 16, MALASHEVSKA

STR., SOFIA, BG-1225, BULGARIA
(740) DELIA BELCIU CABINET DE

PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DECO

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, fasole procesată.
31. Fructe şi legume proaspete, fasole
proaspătă.

───────

(210) M 2021 05838
(151) 06/08/2021
(732) SENIC COM S.R.L., STR.

BARIERA VÎLCII NR. 247, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

SENIC gross & market

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje, produse
demachiere si curățare, șervetele si dischete
demachiante, tratamente si seruri pentru ten,
uleiuri cosmetice, spuma si gel de ras,
after shave, aparate de ras clasice, accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie, tratamente îngrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătura cu plasturi, bureți de baie, tratamente
si mască de par, accesorii tuns si vopsit,
vopsea de par si oxidant, fixativ si spuma
de par, perii de par si piepteni, balsam de
par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri i on-line in legătură cu
produse autobronzante, produse cu protecție
solară, produse după plaja, pastă de dinți,
produse pentru îngrijirea dinților, ață dentară,
periuțe electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
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rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu produse
de curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in

legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/08/2021-08/08/2021

de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri si on-line in legătură
cu produse agricole, horticole și silvicole,
animale vii, alimente și accesorii pentru
animale domestice, hrană și accesorii pentru
animale de companie, accesorii pentru fumători,
produse din tutun, stimulente legale, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat
si anume pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din hârtie și carton, sacoșe din
material textil, pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din material plastic, umbrele,
brelocuri, brichete, suporturi pentru pahare din
hârtie și material plastic, căni și pahare din
hârtie, sticlă și material plastic, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, toate acestea ca
element publicitar-decorativ, publicitate, servicii
de promovare, organizarea de târguri și
expoziții în scop comercial și/sau publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, distribuire
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.

───────

(210) M 2021 05839
(151) 06/08/2021
(732) GAMA BEAUTY, STR.

ALEXANDRU CUTIERU 25B,
CAM. 1, BL.1, SC.3, ET.10,
AP.440 , SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

since 2021 FRESH BISTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.01.04;
05.03.11

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

clase:
43. Servicii ale barurilor.

───────
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(210) M 2021 05840
(151) 06/08/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O , UL.

LEGIONÓW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

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

(540)

VĂLENII de MUNTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 360C), verde inchis (Pantone
3425C), roz

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri de fructe, gemuri,
compoturi, dulcețuri, magiun, pastă de fructe,
ardei iuți murați, ardei capia murați, ardei
gogoșar murați, castraveciori, nu proaspeți,
castraveți murați, pastă de tomate, bulion,
concentrate de bulion, roșii în conservă, piure
de roșii, pastă de roșii, roșii decojite, roșii,
preparate, roșii pasate, suc de roșii pentru gătit,
zacuscă.
30. Ketchup (sos), sos de roșii, sosuri cu hrean,
hrean preparat (condiment), muștar, sosuri,
sosuri gata făcute.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2021 05841
(151) 06/08/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O., UL.

LEGIONÓW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

VĂLENII de MUNTE KETCHUP
picant FĂRĂ CONSERVANȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 08.07.25

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 360C), verde inchis (Pantone
3425C), rosu inchis , rosu deschis

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

30. Ketchup (sos), sos de roșii, sosuri, sosuri
gata făcute.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────
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(210) M 2021 05842
(151) 06/08/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O, UL.

LEGIONÓW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

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

(540)

VĂLENII de MUNTE KETCHUP
dulce FĂRĂ CONSERVANȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 08.07.25

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 360C), verde inchis (Pantone
3425C), rosu inchis , rosu deschis

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

30. Ketchup (sos), sos de roșii, sosuri, sosuri
gata făcute.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2021 05843
(151) 08/08/2021
(732) SC BANAT NETWORK

INTEGRATED COMMUNICATIONS
SRL, STR. TIMIȘOAREI NR. 9,
JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

MARINA MOLDOVA VECHE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.24

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
parcare și depozitare de vehicule, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare computerizată de informații de
călătorie, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, rezervări pentru transport, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
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turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii de informații turistice, servicii
de planificare de călătorii, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
de croaziere, servicii de rezervare de locuri
(călătorii), servicii de rezervare de locuri pentru
călători, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de transporturi,
servicii de rezervare pentru transport, servicii
de informare referitoare la metode de transport,
servicii de informare referitoare la orarele
de transport, servicii de informații privind
călătoriile, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consultanță în domeniul
navigației, servicii de consultanță în domeniul
transportului, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, servicii de emitere de bilete
pentru călătorii, servicii de furnizare de informații
referitoare la călătorii, servicii de informare
computerizată privind transporturile, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
pentru organizarea transportului de călători,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de transport cu feribotul, rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de locuri
pentru diverse forme de transport, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, realizarea formalităților
privind biletele de avion, de croazieră și de
tren, rezervare de bilete de călătorie, rezervare
de bilete de vapor, rezervare de cușete pentru
călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri de călătorie, rezervare de
locuri pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), organizare de călătorii și
servicii de rezervare, organizare și rezervare de
croaziere, organizare și rezervare de călătorii,
organizare și rezervare de călătorii pentru

pachete de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare și rezervare de excursii
de o zi, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizarea de informații despre călătorii,
furnizarea de informații privind aspecte legate de
călătorii, informații de călătorie, informații privind
călătoriile despre întârzieri datorate condițiilor
meteo, furnizarea de informații în domeniul
traficului, furnizarea de informații în domeniul
transportului, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații privind porturile,
furnizare de informații privind porturile de iahturi,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații privind tarifele de transport,
furnizare de informații de călătorie, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de călătorie prin intermediul
calculatorului, furnizare de informații de navigare
în domeniul aviatic, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre curtaj maritim, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, curtaj maritim.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, 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, servicii
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 05844
(151) 08/08/2021
(732) PROFARMA HOLDING SRL, STR.

N. BĂLCESCU NR. 28, JUDEȚ
CĂLĂRAȘI, FUNDULEA, 917250,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Agricultura României

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

16. Produse de imprimerie, reviste (publicații
periodice).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Emisiuni televizate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05845
(151) 08/08/2021
(732) VASILICA CORNELIA CRISTEA,

STR. SALCIILOR NR. 100A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
MODERN SECURITY

SYSTEMS SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05846
(151) 08/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
XPLICIT APPAREL

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind metalele prețioase, bijuteriile, ceasurile
și accesoriile de modă destinate oamenilor
și animalelor, a produselor de tipografie
și papetărie, a produselor de vestimentație
din piele precum și a curelelor, genților,
portmoneelor din piele sau alte materiale, a
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și de
acoperire a capului destinate oamenilor și
animalelor, a echipamentelor sportive și de
sport, a jocurilor și jucăriilor și a produselor
din tutun și înlocuitori, a articolelor pentru
fumători și chibrituri (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în
afaceri privind promovarea campaniilor de
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strângere de fonduri, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele de
consum, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente

în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
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, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii online de comparare de
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prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizarea de informaţii și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-

o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou), organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, marketing comercial (în
afară de comerț), publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
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afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal,

servicii de relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
pe baloane, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
servicii de merchandising, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, gestiunea
stocurilor, comandă computerizată de stoc,
gestiunea computerizată a stocurilor, controlul
computerizat a stocurilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de inventariere a stocurilor.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind fondurile de investiții,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
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consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
financiare de plată, servicii de plată electronică,
servicii de plată automatizată, plată automată de
conturi, servicii de plată în numerar, servicii de
plată la distanță, servicii de plată a facturilor,
servicii de card de plată, servicii de plată fără
contact, procesarea operațiunilor de plată pe
internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată prin comerț electronic, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată.
39. Livrare de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare și
livrare de bunuri, transport și livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de livrare a
pachetelor, livrare de colete prin curierat, livrare
de mărfuri prin curier, colectare, transport și
livrare de produse, ridicare și livrare de colete
și produse, servicii de curierat pentru livrarea
de pachete, servicii de curierat pentru livrarea
de colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații
privind transportul, transportare de mărfuri,

organizarea serviciilor de transport, transport
de produse cosmetice, transport terestru de
marfă, transport terestru de mărfuri, transport
feroviar de produse, informații în domeniul
transportului, transport și depozitare de bunuri,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de încărcături, servicii de transport de
marfă, transport de colete în 24h, depozitare
de marfă după transport, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, transport de mărfuri în vrac, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, servicii de transport și expediție
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, logistică de transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pe cale rutieră, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, servicii de distribuție de
mărfuri paletizate, servicii de etichetare, servicii
de transbordare, depozitare de pachete, servicii
de depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de elemente componente, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară a
bunurilor personale, depozitare de marfă înainte
de transport, închiriere de spații de stocare
în depozite, servicii de consultanță în materie
de depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de congelatoare pentru uz
comercial, închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport, servicii
de depozitare de colete, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
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containere pentru depozitarea deșeurilor, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, servicii
de manipulare a mărfii de import și export,
servicii de manipulare și de încărcare a mărfii,
consultanță în domeniul călătoriilor, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, închiriere de spații
pentru stocare.
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de
filme cinematografice, multiplicare de discuri
audio, multiplicare de benzi audio, multiplicare
de casete audio, multiplicare de înregistrări
pe bandă, tratament de materiale, prelucrare
de metale, prelucrarea suprafețelor metalice
prin lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură,
tipografie, imprimari tipografice, fotogravare,
imprimare personalizata a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promotional, pe produsele altor persoane,
tratarea și reciclarea ambalajelor, prelucrare
de carton ondulat de ambalaj, protejarea și
conservarea fotografiilor, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, developare fotografică,
retușare fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, înrămarea fotografiilor, prelucrare de
fotografii, imprimare de fotografii, procesarea
imaginii fotografice, imprimare de fotogravuri,
prelucrarea peliculelor fotografice, mărirea

imprimărilor fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, restaurare digitală de fotografii,
transfer de diapozitive fotografice, transfer
de imprimări fotografice, reproduceri de
materiale fotografice, păstrare și conservare
fotografică, developarea de pelicule fotografice,
servicii de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, transferul filmelor fotografice pe
benzi video, tratarea fotografiilor aeriene sau din
satelit, închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, imprimarea pozelor și fotografiilor
stocate digital, furnizare de informații despre
servicii de fotogravură, furnizare de informații
despre developarea filmelor fotografice, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, transfer
de filme fotografice pe benzi video, servicii
de informare privind imprimarea peliculelor
fotografice, imprimare de imagini fotografice
de pe suporturi digitale, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
servicii de transfer de imprimări fotografice
pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă, inscripționarea
panourilor indicatoare, tăiere de panouri de
sticlă, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
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de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, gravare, gravarea
chimică a sticlei, gravuri cu laser, informații în
domeniul prelucrărilor de materiale, laminare,
laminarea cartonului, laminarea colilor din
plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrarea betonului,
presarea metalelor, servicii de colorare
electrolitică, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, servicii de marcare cu laser,
servicii de încapsulare a materialelor în formă
de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, furnizare de informații
despre servicii de tipărit, imprimare, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
portrete, imprimare litografică, imprimare offset,
imprimare pe materiale textile, imprimare prin
ronjare, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea
tiparului pe covoare, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, mărirea lucrărilor de
pictură, presarea matrițelor pentru discuri,
presarea matrițelor pentru discuri compacte,
înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, rotogravuri, serigrafie,
servicii de culegere tipografică, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de separare a
culorilor, servicii de înrămare prin utilizarea unui
material termoplastic adeziv, tipărire intaglio,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, prelucrarea sticlei

prin suflare, croitorie la comandă, cusătorii
(fabricări la comandă), croitorie (confecții la
comandă), tâmplărie (fabricare la comandă),
asamblare de materiale la comandă pentru terți,
fabricare la comandă de forme pentru utilizare în
industrie, serigrafie, gravuri cu laser, imprimare
3d, închiriere de imprimante 3d, imprimare de
documente de pe suporturi digitale, servicii
de decupare conform tiparului, folii de vinil
pentru vehicule, acoperire cu folie subțire a
componentelor optice.
42. Servicii de design de produs, servicii de
design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
textil, servicii de design industrial, servicii de
design vestimentar pentru terţi, servicii de artă
grafică şi design, servicii tehnologice privind
designul, servicii de design vestimentar, servicii
de cercetare în domeniul designului, servicii
de planificare în domeniul designului, servicii
de design şi dezvoltare de produs, servicii
de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de bijuterii,
servicii de design de accesorii de modă,
servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor, servicii
științifice de programare de calculatoare,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, programare
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de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, închiriere de software pentru
baze de date electronice, servicii consultative
și informații despre software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească
conținutul multimedia, proiectare, desen și
scriere la comandă de software de calculator,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
găzduire de date, fișiere, aplicații și informații
computerizate, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design -), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii de
ilustrare (design), artă grafică și design, servicii
de design comercial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design și
dezvoltare de software, design și dezvoltare de

produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
design de site-uri web, servicii de design
de produs, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie
de design web, design de pagini principale și
pagini web, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, creare de design de
produse de consum, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță
în materie de design interior, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), consultanță pentru dezvoltarea
de produse, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de
baze de date, suport tehnic specializat în ceea
ce priveste designul produselor, servicii de
design grafic, arta grafică şi design, schiţe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă şi
tacamuri pentru masă, design artistic industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
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de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii de proiectare la comandă,
stocare digitală distribuită, stocare electronică
de documente, stocare electronică de imagini,
proiectare de sisteme de stocare, stocare
computerizată de informații comerciale.
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