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Cereri Mărci publicate în 15/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04477 08/07/2021 MIKONIST CONCEPT BIGHILL

2 M 2021 04481 08/07/2021 MIKONIST CONCEPT BIGHILL EAU DE PARFUM

3 M 2021 04908 08/07/2021 CONSTANTIN ION BELLANO

4 M 2021 04909 08/07/2021 CONSTANTIN ION Bellano

5 M 2021 04911 08/07/2021 CONSTANTIN ION KALIFFA

6 M 2021 05101 08/07/2021 PEGAS COURIER SRL PEGAS COURIER

7 M 2021 05165 08/07/2021 RAZVAN-BOGDAN POPESCU ULTRA' ROMANIA

8 M 2021 05184 08/07/2021 WARP CONNECTION SRL myintranet

9 M 2021 05185 08/07/2021 GOZENI STUDIO SRL GOZENI STUDIO

10 M 2021 05186 08/07/2021 EUROPEAN FAIR TRADE SRL INIMA APEI CU DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ MINERALĂ
PLATĂ

11 M 2021 05187 08/07/2021 GEORGE HODOR CAFENEAUA{DE}MENTA

12 M 2021 05188 08/07/2021 2M DIGITAL SRL 2M print editura

13 M 2021 05189 08/07/2021 MIHAELA BILEA_ARORA UBIQUE DEVELOPMENT

14 M 2021 05190 08/07/2021 CORINA GABRIELA
VLADESCU-MOLDOVEANU

WE SRF

15 M 2021 05191 08/07/2021 NATALI GLAM SRL STIL.RO

16 M 2021 05192 08/07/2021 ZIRIDAVA RESIDENCE SRL HOTEL ARAD DIN 1898

17 M 2021 05193 08/07/2021 AGRICOVER SA

18 M 2021 05194 08/07/2021 AGRICOVER SA AGRICOVER

19 M 2021 05195 08/07/2021 AGRICOVER SA AGRICOVER The next
generation in agribusiness

20 M 2021 05196 08/07/2021 AGRICOVER SA AGRICOVER CREDIT

21 M 2021 05197 08/07/2021 AGRICOVER SA AGRICOVER DISTRIBUTION

22 M 2021 05198 08/07/2021 AGRICOVER SA AGRICOVER TECH

23 M 2021 05200 08/07/2021 SOUL INNOVATION SRL FLEXIMODELS

24 M 2021 05201 08/07/2021 VODAFONE GROUP PLC curb

25 M 2021 05202 08/07/2021 MAPLE TRADE SRL Maple Trade soluţii pentru
impecabil

26 M 2021 05203 08/07/2021 MIRCEA OCTAVIAN DRAJA REAL FOODS Mâncare cu
suflet!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 05204 08/07/2021 SC COSMISERV AUTO SPEED

BLITZ SRL
Blitz SERVICE AUTO

28 M 2021 05206 08/07/2021 BRICOSTORE ROMANIA S.A. Recucerește-ți casa!

29 M 2021 05207 08/07/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA-PLOIESTI

Clubul Sportiv Activ Prahova-
Ploiesti

30 M 2021 05209 08/07/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA-PLOIESTI

CS ACTIV PRAHOVA-PLOIEȘTI

31 M 2021 05210 08/07/2021 DIGITAL IQ AGENCY SRL ZENUK

32 M 2021 05211 08/07/2021 VIOREL CIUMAC Tonic Band

33 M 2021 05212 08/07/2021 ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK
URUNLERİ SANAYI VE
TICARET ANONIM SİRKETI

BIOBALANCE BACK TO
NATURE

34 M 2021 05213 08/07/2021 SC ALEX AUTOFINEAS SRL VULCANIZARE ALEX

35 M 2021 05214 08/07/2021 SC OXELO-IS SRL AuGustA BERE, NU POVESTE

36 M 2021 05215 08/07/2021 ALECRID PLAST SRL Alecrid www.alecrid-ambalaje.ro

37 M 2021 05216 08/07/2021 THINK LAB SRL FOOD CAMP

38 M 2021 05217 08/07/2021 ANA SI CORNEL SRL Ana și Cornel SALAM
ROMÂNESC

39 M 2021 05218 08/07/2021 VLAD DIMA BANCA MOBILĂ DE LAPTE
MATERN BMLM

40 M 2021 05219 08/07/2021 NATURA SRL CASA PANCIU

41 M 2021 05220 08/07/2021 NATURA SRL SAGIO

42 M 2021 05221 08/07/2021 MIRALEX PARTS SRL MIROMOTO
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(210) M 2021 04477
(151) 08/07/2021
(732) MIKONIST CONCEPT, SOSEAUA

DUDEŞTI-PANTELIMON 42
TRONSON 2 ETAJ 6 AP 65,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BIGHILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 19.03.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 04481
(151) 08/07/2021
(732) MIKONIST CONCEPT, SOSEAUA

DUDEŞTI-PANTELIMON 42
TRONSON 2 ETAJ 6 AP 65,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BIGHILL EAU DE PARFUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 19.03.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 04908
(151) 08/07/2021
(732) CONSTANTIN ION, ALE.

GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BELLANO

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

18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, piei de animale, geamantane și valize,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice şi
articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04909
(151) 08/07/2021
(732) CONSTANTIN ION, ALE.

GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bellano

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, piei de animale, geamantane și valize,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice şi
articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04911
(151) 08/07/2021
(732) CONSTANTIN ION, ALE.

GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KALIFFA

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05101
(151) 08/07/2021
(732) PEGAS COURIER SRL, BD 15

NOIEMBRIE, NR 78, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500097,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PEGAS COURIER

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
03.07.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
prestate de persoane sau organizaţii în
special cu scopul de a ajuta în ceea ce
priveşte funcţionarea sau managementul unei
întreprinderi comerciale, sau de a ajuta la
managementul afacerilor sau la îndeplinirea
funcţiilor comerciale ale unei întreprinderi
industriale sau comerciale, serviciile prestate
de către firmele de publicitate care se ocupă
în principal de comunicări publice, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare
şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de relații publice, producția de promgrame tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de asistență comercială, de
exemplu, recrutarea de personal, negocierea de
contracte comerciale pentru alții, analiza prețului
de cost, servicii de agenții de importexport,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, de exemplu,
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
intocmirea si depunerea declarațiilor fiscal.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. servicii
de transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintrun loc în altul (pe calea ferată,
pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte)
şi servicii legate în mod necesar de un astfel
de transport, servicii de curierat, precum şi
depozitarea bunurilor în orice fel de instalaţie
de depozitare, depozite sau alte tipuri de
clădire pentru păstrarea sau protejarea acestora,
exploatarea de staţii, poduri, căi ferate, feriboturi
sau alte mijloace de transport, închirierea de
vehicule pentru transport, precum și servicii
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de şoferi şi piloţi, servicii de închiriere
legate de transport, depozitare și călătorie,
de exemplu, închirierea locurilor de parcare,
închirierea garajelor, închirierea containerelor de
depozitare, funcţionarea remorcărilor maritime,
de descărcarea, exploatarea porturilor şi a
docurilor, precum şi salvarea navelor eşuate şi a
încărcăturilor acestora, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
călătoriile sau transportul de bunuri de către
brokeri şi agenţiile de turism, precum şi pentru
furnizarea de informaţii privind tarifele, orarele
şi modalităţile de transport, inspecţia vehiculelor
sau a bunurilor în vederea transportului.

───────

(210) M 2021 05165
(151) 08/07/2021
(732) RAZVAN-BOGDAN POPESCU,

STR. ING. ZABLOVSCHI, NR
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ULTRA' ROMANIA

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

25. Articole de imbracaminte.
38. Transmisia video la cerere, transmisia de
vloguri.
40. Servicii de imprimare de produse de
imbracaminte,accesorii si suveniruri.
41. Servicii cu scop educativ, de divertisment
cultural, furnizare de catre o asociatie-club
sportiv, productia de emisiuni cu interviuri cu
personalitati din sport si persoane publice din
showbiz.

───────

(210) M 2021 05184
(151) 08/07/2021
(732) WARP CONNECTION SRL, CALEA

UNIRII, NR. 31 A, INCAPEREA
NR. 11, ETAJ 1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

myintranet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
portocaliu, roz, verde, albastru

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

9. Software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
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materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, marketing în
cadrul publicării de software, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții.
42. Dezvoltare și testare de metode de
calcul, de algoritmi și de software, dezvoltare
software, programare și implementare, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, întreținere
de software de prelucrare a datelor, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de găzduire, software ca

și serviciu și închiriere de software, creare de
software, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2021 05185
(151) 08/07/2021
(732) GOZENI STUDIO SRL, STR.

MIZILENI NR.23, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GOZENI STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#171726), albastru (HEX #00BCE8), gri
(HEX #A6AFB2)

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

42. Proiectare de software pentru calculatoare,
editare de jocuri.

───────
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(210) M 2021 05186
(151) 08/07/2021
(732) EUROPEAN FAIR TRADE

SRL, STR. COGÂLNIC, NR. 28,
SUBSOL SI PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INIMA APEI CU DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ
MINERALĂ PLATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis ,
roz, mov, gri

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

32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă tonică,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă de izvor, apă cu arome,
apă de masă, apă gazoasă (carbonatată),
apă gazoasă (sifon), apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă îmbogățită nutritiv, apă de
ghețar, ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă plată

───────

(210) M 2021 05187
(151) 08/07/2021
(732) GEORGE HODOR, CALEA

MOŞILOR NR.221, BL.31A,
SC.1, ET.10, AP.37, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CAFENEAUA{DE}MENTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.17.10

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
on-line, divertisment radiofonic, producție de
programe radiofonice și de televiziune, servicii
de programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii jurnalistice,
publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor

───────
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(210) M 2021 05188
(151) 08/07/2021
(732) 2M DIGITAL SRL, STRADA

MAHATMA GANDHI, NR.1 ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011407,
ROMANIA

(540)

2M print editura

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.24; 26.04.01

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

16. Cărți, afișe, agende, cărți documentare,
cărți manuscrise, cărți școlare, cărți educative,
ziare, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
reviste în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
reviste profesionale, reviste pentru fani, reviste
medicale, reviste juridice, reviste generaliste,
reviste distribuite în avioane, reviste de strategie
pentru jocuri video, publicații periodice tipărite în
domeniul turismului, publicații periodice tipărite
în domeniul teatrului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite
în domeniul artelor figurative, publicații periodice
tipărite, publicații periodice, publicații imprimate
în domeniul calculatoarelor, publicații imprimate,
publicații educative, publicații de reclame, pliante
în domeniul vânzărilor imobiliare, pliante tipărite,
pliante informative tipărite, pliante, notesuri,
materiale de instruire tipărite, manuale tipărite,
manualele de utilizare, mape, manuale de
utilizare pentru software de calculator, manuale
de utilizare pentru componente hardware,
manuale de referință pentru componente
hardware, manuale de referință pentru
calculator, manuale de instrucțiuni referitoare
la software de calculator, manuale de muzică,
manuale de instrucțiuni pentru jocurile de
calculator, manuale de instrucțiuni pentru
educație, manuale de instrucțiuni, manuale
de informatică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, invitații, invitații (articole
de papetărie), invitații la petreceri, invitații
tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, jurnale, ghiduri tipărite,
fotografii, comunicate de presă tipărite, coperte

(coperți) de reviste, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, coperte de protecție pentru cărți,
cataloage, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți de vizită, cărți de
telefon, cărți de onoare, cărți de oaspeți, cărți
de joc cu întrebări, cărți de desenat sau de
scris, cărți de colorat pentru adulți, cărți de
colorat, cărți de adrese, calendare tipărite,
calendare de perete, calendare pentru postul
crăciunului, caiete, caiete cu spirală, caiete
de muzică, caiete de notițe, caiete de scris,
caiete pentru punctaje, caiete școlare, broșuri,
bilete, agende săptămânale, agende personale,
agende folosite în papetărie, agende de întâlniri,
agende de telefon

───────

(210) M 2021 05189
(151) 08/07/2021
(732) MIHAELA BILEA_ARORA, STR.

LACRAMIOAREI, NR. 4, BL. 9C,
SC. 2, ET. 1, AP. 21, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UBIQUE DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#c58169)

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2021 05190
(151) 08/07/2021
(732) CORINA GABRIELA VLADESCU-

MOLDOVEANU, CALEA PLEVNEI
141, BL 3 AP 21, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060011, ROMANIA

(540)

WE SRF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, articole
de gimnastică și sport

───────

(210) M 2021 05191
(151) 08/07/2021
(732) NATALI GLAM SRL,

BLD.BUCURESTI, NR.20,, BL. 3D,
AP.7, ET.1, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 100515, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

STIL.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

14. Bijuterii, bijuterii fantezie, amulete (bijuterii),
coliere (bijuterii), bijuterii personale, bijuterii
prețioase, bijuterii emailate, lanțuri (bijuterii),
bijuterii cloisonne, medalioane (bijuterii), brățări
(bijuterii), broșe (bijuterii), bijuterii-pandantive,
ace (bijuterii), perle (bijuterii), cruciulițe (bijuterii),
inele (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii), bijuterii
de damă, broșe decorative (bijuterii), imitații
de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii
cu diamante, bijuterii din aur, bijuterii, inclusiv
imitații de bijuterii și bijuterii din plastic, bijuterii
pentru cap, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, lanțuri de bijuterii, crucifixe ca bijuterii,
bijuterii din metale neprețioase, ace bijuterii
pentru pălării, casete de bijuterii, nemetalice,
imitații de bijuterii ornamentale, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii pentru împodobire personală,
bijuterii confecționate din aur, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii confecționate din sticlă,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate din
metale prețioase, broșe placate cu aur (bijuterii),
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
cutii din lemn pentru bijuterii, piese și accesorii
pentru bijuterii, bijuterii placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii pentru animale de companie, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), inele (bijuterii)
confecționate din metale neprețioase, rulouri
organizatoare de bijuterii pentru voiaj, bijuterii
confecționate din perle de cultură, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
brelocuri sub formă de bijuterii (decorațiuni mici
sau bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, cutii mici pentru bijuterii, altele decât
cele din metale prețioase, acoperitoare pentru
inele ca bijuterii pentru protecția împotriva
impactului, abraziunii și deteriorării monturii și
pietrelor, clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei cu
prindere stil clips.

───────
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(210) M 2021 05192
(151) 08/07/2021
(732) ZIRIDAVA RESIDENCE SRL,

BULEVARDUL DECEBAL, NR.9,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

HOTEL ARAD DIN 1898

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 07.01.25

(591) Culori revendicate:alb (Pantone 11
0601 TPX), rosu (Pantone Bright Red
C)

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de alimentație publică, asigurarea de hrană
și băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05193
(151) 08/07/2021
(732) AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR 1B, CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET 6, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 26.11.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 375)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
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pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute
şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor

împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
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servicii de agenţie de import-export, servicii de
analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,

servicii de consultanţă pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 05194
(151) 08/07/2021
(732) AGRICOVER SA, BD. PIPERA NR

1B,CLADIREA DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET 6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AGRICOVER

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375), verde (Pantone 375)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
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amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute
şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice

pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
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analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,
servicii de consultanţă pentru creşterea şi

îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.
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(540)

AGRICOVER The next
generation in agribusiness

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375), verde ( Pantone 574)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
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5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute
şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,

strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
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verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41.
Educaţie, organizarea de evenimente în scopuri
educative, furnizarea serviciilor de instruire,
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de tip
atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.

44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,
servicii de consultanţă pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.
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AGRICOVER CREDIT

(531) Clasificare Viena:
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(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375), verde (Pantone 574)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
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de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute
şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri

comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
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condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca

serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,
servicii de consultanţă pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 05197
(151) 08/07/2021
(732) AGRICOVER SA, B-DUL PIPERA,

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, RO, .

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

AGRICOVER DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 574), verde deschis (Pantone
375)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
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chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute
şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi

flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/07/2021

lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul

conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,
servicii de consultanţă pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 05198
(151) 08/07/2021
(732) AGRICOVER SA, B-DUL PIPERA,

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, RO, .

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

AGRICOVER TECH

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 574), verde deschis (Pantone
375)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultura, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanţi) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecţia plantelor împotriva
agenţilor patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creşterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creşterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanţi, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenţi pentru uz
industrial, detergenţi pentru utilizare în procesele
de producţie, solvenţi pentru utilizare în
procesele de producţie, agenţi tananţi, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, răşini artificiale
neprocesate, preparate biologice de uz industrial
şi ştiinţific.
5. Preparate pentru uz medical şi veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
şi alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago,făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, silvice şi de
acvacultura, brute şi neprocesate, seminţe brute

şi neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrăşarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe şi
legume proaspete, verdeţuri proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
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(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,
produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacţii comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
analiză a tranzacţiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităţilor de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operaţiuni comerciale en-gros
şi cu amănuntul, servicii de management al
lanţului de aprovizionare, servicii de planificare şi
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiţii de capital, emiterea cârdurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
servicii financiare, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanţă în asigurări, servicii de plăţi
cu portofel electronic, împrumuturi (finanţare),
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de debit.
39. Transport, servicii de ambalare şi depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiţionare a
seminţelor, în particular procesarea seminţelor
pentru agricultură, condiţionarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de

instruire, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferinţe, expoziţii şi competiţii în scop cultural,
educaţional şi de divertisment, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferinţelor profesionale, activităţi culturale şi
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), informaţii meteorologice, platformă ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor pentru consum.
44. Servicii de agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de creştere şi îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânţare artificială a animalelor,
servicii de consultanţă pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanţă în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 05200
(151) 08/07/2021
(732) SOUL INNOVATION SRL, STR.

EOTVOS JOZSEF, NR. 12,
JUDEŢ HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
FLEXIMODELS

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2021 05201
(151) 08/07/2021
(732) VODAFONE GROUP PLC,

VODAFONE HOUSE, THE
CONNECTION, NEWBURY,
BERKSHIRE, WB, RG14 2FN,
WAKEFIELD, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

curb

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Echipamente și instrumente de
telecomunicații, telefonie și comunicații, toate
legate de urmărirea, geolocalizarea și trimiterea
și primirea de informații către și de la
bunuri mobile, aparate mobile de telecomunicații
referitoare la urmărirea, geolocalizarea și
transmiterea și primirea de informații către și
de la bunuri mobile, dispozitive electronice de
telecomunicații și de calcul portabile referitoare
la urmărirea, geolocalizarea și transmiterea
și primirea de informații către și de la
bunuri mobile, dispozitive și instrumente de
comunicare a datelor referitoare la urmărirea,
geolocalizarea și transmiterea și primirea
de informații către și de la bunuri mobile,
aparate și instrumente pentru prelucrarea,
transmiterea, stocarea, înregistrarea, recepția
și recuperarea datelor sub formă de date
codificate, text, audio, imagini grafice sau
video sau o combinație a acestor formate,
toate legate de urmărirea, geolocalizarea,
trimiterea și primirea de informații către și
de la bunuri mobile, unități și dispozitive
portabile fără fir, și anume echipamente gps

de urmărire, dispozitive portabile de urmărire a
activității, camere video, aparate de fotografiat,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
mobile referitoare la urmărire, geolocalizare și
transmiterea și primirea de informații către și
de la bunuri mobile, dispozitive antifurt nu
pentru vehicule, dispozitive și aparate pentru
localizarea bunurilor mobile, aparate pentru
transmiterea și primirea de informații de la bunuri
mobile, dispozitive și instalații de alarmă, sisteme
de localizare și navigație prin satelit, vitezometre
electronice, hodometre electronice, tahometre
electronice, senzori electronici, aparate de
control de la distanță, dispozitive gps, brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente și care permit urmărirea și / sau
geolocalizarea bunurilor mobile și transmiterea
și primirea de informații către și de la bunurile
mobile, aparate telematice care permit urmărirea
și / sau geolocalizarea bunurilor mobile și
trimiterea și primirea de informații către și
de la bunurile mobile, software telematic care
permite urmărirea și / sau geolocalizarea
bunurilor mobile și trimiterea și primirea de
informații către și de la bunurile mobile,
senzori haptici care permit urmărirea și / sau
geolocalizarea bunurilor mobile și transmiterea
și primirea de informații către și de la
bunurile mobile, echipamente și aparate haptice,
și anume monitoare tactile, ecrane, afișaje
electronice, comutatoare, senzori, ochelari
inteligenți și ochelari și căști de realitate
virtuală sau augmentată și proiectoare olografice
care fac parte din aparate pentru urmărirea
și / sau geolocalizarea bunurilor mobile și
transmiterea și primirea de informații la și de la
bunuri mobile, controlere electronice, controlere
electronice pentru a transmite răspuns senzorial,
și anume, sunete și vibrații care sunt
perceptibile utilizatorului, controlere wireless
pentru a monitoriza și controla funcționarea
altor dispozitive electronice, software de aplicații
pentru dispozitive mobile pentru utilizare cu
sisteme de alarmă, alarmă personală, buton de
panică, paginare sau mesagerie electronică și
sisteme de răspuns pentru alertarea serviciilor
de urgență, niciunul dintre bunurile menționate
anterior nu trebuie utilizat în legătură cu produse
sau servicii financiare, sirene.
38. Servicii de telecomunicații legate de
urmărirea, geolocalizarea și transmiterea și
primirea de informații către și de la bunuri mobile,
niciunul dintre serviciile menționate anterior nu
trebuie utilizat în legătură cu produse sau servicii
financiare.
45. Servicii de securitate, și anume monitorizare
la distanță, salvare, diagnostic și inspecție
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a bunurilor mobile, urmărirea bunurilor
furate, servicii de securitate pentru protecția
proprietății, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, monitorizarea alarmelor antiefracție
și securitate, consultanță în domeniul securității,
servicii de securitate legate de controlul
accesului și monitorizare video, monitorizarea
apelurilor telefonice de la abonați și notificarea
facilităților de urgență, închirierea de alarme,
monitorizarea apelurilor telefonice de la abonați
și notificarea serviciilor de urgență, închirierea
de alarme, sisteme de alarmă, instalații de
alarmă, sisteme de monitorizare a alarmelor,
alarme personale, pagere și butoane de panică
și sisteme de răspuns și software conex,
monitorizarea mesajelor electronice și a paginilor
de la abonați și notificarea serviciilor de urgență,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de monitorizare pentru sisteme de alarmă și
aparate de alarmă prin centre de răspuns și alte
rețele de comunicații, servicii de monitorizare
legate de răspunsul personal și sistemele de
alarmă, servicii de securitate, evaluarea riscului
de securitate, servicii de informare, consiliere
și consultanță în legătură cu toate serviciile
menționate anterior, niciunul dintre serviciile
menționate anterior nu trebuie utilizat în legătură
cu produse sau servicii financiare.

───────

(210) M 2021 05202
(151) 08/07/2021
(732) MAPLE TRADE SRL, STR. PETRE

VANCEA, NR. 15, CAMERA 1, ET.
1, AP. 14A, JUDEŢ IAŞI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Maple Trade soluţii
pentru impecabil

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

3. Detergenți alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale, săpun
detergent, detergent pentru spălare, detergenți
pentru rufe, detergenți comerciali de rufe,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
ecologici de rufe, detergenți de uz casnic,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți de uz menajer,
detergenți sub formă de spumă, balsamuri
pentru rufe, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer, lichide pentru spălarea rufelor,
produse pentru înmuierea rufelor, înălbitor
pentru rufe, fluide pentru curățătorie chimică,
preparate de condiționare pentru țesături,
preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse pentru a da luciu rufelor,
produse pentru curățarea materialelor textile,
săpun lichid pentru rufe, săpun praf, săpunuri
de rufe, soluții pentru curățarea covoarelor,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, coloranți pentru toaletă, produse de
curățat, degresanți pentru curățare, detergenți
lichizi pentru mașina de spălat vase, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor
de fabricație și decât cei de uz medical,
detergenți pentru mașina de spălat vase, geluri
de curățare pentru wc-uri, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide de curățare,
lichide antiderapante pentru dușumele, lichide
degresante, preparate pentru lustruit, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
degresante de uz casnic, preparate detartrante
de uz casnic, preparate pentru curățarea sticlei,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
înălbire (decoloranți) de uz casnic, preparate
pentru înălbire de uz casnic, produse antistatice
de uz menajer, produse de curățare de uz
casnic, produse de curățat pentru toalete,
produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, produse
de lustruit metalul, produse de înălbire de
uz casnic, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse pentru clătire, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru curățarea petelor, produse
pentru lustruirea mobilei, produse pentru
lustruirea podelelor, produse sub formă de spray
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pentru curățarea geamurilor, soluții de curățare
pentru îndepărtarea petelor, șampon de covoare,
spray-uri de curățare, substanțe degresante,
substanțe naturale de lustruit pentru podele,
substanță pentru lustruit podele, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, tablete pentru
mașini de spălat vase, produse pentru curățarea
tapetelor, odorizante de casă, odorizanți de
cameră, sprayuri odorizante pentru cameră,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, articole de parfumerie și odorizante,
aromatizanți de uz menajer, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, conuri de pin parfumate,
conuri parfumate, extracte de flori, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei, lemn parfumat,
săculețe pentru parfumarea lenjeriei, perne
impregnate cu substanțe aromate, parfumuri
de camera sub formă de spray, săpunuri,
săpun lichid, săpun industrial, săpunuri lichide,
săpunuri parfumate, săpunuri nemedicinale,
săpunuri antiperspirante, săpunuri cremă,
sapunuri parfumate, săpunuri deodorante,
săpun de migdale, produse de săpun, produse
exfoliante pentru mâini, săpun antiperspirant
pentru picioare, săpun de duș, săpun de
înfrumusețare, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igiena personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
săpun (sub formă de cremă) pentru folosire la
spălat, săpun solid pentru spălarea corpului,
soluții pe bază de săpun, săpunuri cu aloe,
săpunuri de baie lichide, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpunuri din buretele loofah,
săpunuri lichide pentru mâini și față, săpunuri
pentru mâini, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri sub formă
de gel.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: detergenți
de uz industrial, detergenți, săpun detergent,
detergent pentru spălare, detergenți pentru
rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți ecologici
de rufe, detergenți de uz casnic, detergenți
pentru vasul wc, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți de uz menajer,
detergenți sub formă de spumă, balsamuri
pentru rufe, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer, lichide pentru spălarea rufelor,
produse pentru înmuierea rufelor, înălbitor
pentru rufe, fluide pentru curățătorie chimică,
preparate de condiționare pentru țesături,
preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse pentru a da luciu rufelor,
produse pentru curățarea materialelor textile,

săpun lichid pentru rufe, săpun praf, săpunuri
de rufe, soluții pentru curățarea covoarelor,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, coloranți pentru toaletă, produse de
curățat, degresanți pentru curățare, detergenți
lichizi pentru mașina de spălat vase, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor
de fabricație și decât cei de uz medical,
detergenți pentru mașina de spălat vase, geluri
de curățare pentru wc-uri, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide de curățare,
lichide antiderapante pentru dușumele, lichide
degresante, preparate pentru lustruit, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
degresante de uz casnic, preparate detartrante
de uz casnic, preparate pentru curățarea sticlei,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
înălbire (decoloranți) de uz casnic, preparate
pentru înălbire de uz casnic, produse antistatice
de uz menajer, produse de curățare de uz
casnic, produse de curățat pentru toalete,
produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, produse
de lustruit metalul, produse de înălbire de
uz casnic, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse pentru clătire, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
tapițeriei, produse pentru curățarea petelor,
produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru lustruirea podelelor, produse sub formă
de spray pentru curățarea geamurilor, soluții
de curățare pentru îndepărtarea petelor,
șampon de covoare, spray-uri de curățare,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanță pentru lustruit
podele, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
tablete pentru mașini de spălat vase, produse
pentru curățarea tapetelor, odorizante de casă,
odorizanți de cameră, sprayuri odorizante
pentru cameră, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, articole de parfumerie
și odorizante, aromatizanți de uz menajer,
bețișoare de tămâie, bețișoare parfumate,
conuri de pin parfumate, conuri parfumate,
extracte de flori, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei, lemn parfumat, săculețe
pentru parfumarea lenjeriei, perne impregnate
cu substanțe aromate, parfumuri de camera
sub formă de spray, săpunuri, săpun lichid,
săpun industrial, săpunuri lichide, săpunuri
parfumate, săpunuri nemedicinale, săpunuri
antiperspirante, săpunuri cremă, sapunuri
parfumate, săpunuri deodorante, săpun de
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migdale, produse de săpun, produse exfoliante
pentru mâini, săpun antiperspirant pentru
picioare, săpun de duș, săpun de înfrumusețare,
săpun lichid pentru băi de picioare, săpun
pentru igiena personală, săpun pentru piele,
săpun pentru utilizare fără apă, săpun (sub
formă de cremă) pentru folosire la spălat,
săpun solid pentru spălarea corpului, soluții pe
bază de săpun, săpunuri cu aloe, săpunuri de
baie lichide, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri lichide
pentru mâini și față, săpunuri pentru mâini,
săpunuri pentru toaletă, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri sub formă de gel,
șervețele de uz medical, detergenți (detersivi)
de uz medical, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante, alcool medicinal,
antiseptice, antiseptice cu efect profilactic,
bactericizi, antiseptice cu efect terapeutic,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante pentru lentile de contact,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți
pentru aparate și instrumente dentare,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, loțiuni
medicinale după-ras, materiale textile pentru
curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate antibacteriene,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produse antimicrobiene
pentru spălarea feței, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse
antiseptice pentru spălare, produse de
curățare antiseptice, produse dezinfectante
de uz menajer, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri),
soluții de sterilizare, șervețele antibacteriene,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu medicamente, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, produse pentru
sterilizare, substanțe de spălare (sterilizante),
substanțe de sterilizare, odorizante pentru
materiale textile, săpun antibacterian, săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante, containere
metalice pentru gunoi (pubele), distribuitoare
de detergent lichid, distribuitoare de săpun,
automate (distribuitoare automate), aspiratoare,
aspiratoare automate, aspiratoare electrice,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare

de uz industrial, aspiratoare și componentele
sale, aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare comerciale și
industriale, saci de hârtie pentru aspiratoare,
saci de carton pentru aspiratoare, saci din
hârtie pentru aspiratoare, duze de aspirație
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare
de praf, aspiratoare electrice de uz casnic,
aspiratoare electrice de uz domestic, filtre de
praf pentru aspiratoare, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, supape aspiratoare
pentru compresoare de gaz, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, mașini de șlefuit
pardoseli, mașini de șlefuit pentru pardoseli,
mașini industriale de curățare (lustruire) pentru
pardoseli, mașini industriale pentru curățat
pardoseli (aspiratoare de praf), vehicule pentru
curățenie fără pilot, roboți de curățenie de
uz casnic, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri
pentru copii, seturi de tacâmuri, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, distribuitoare
electrice, cutii adaptate pentru deșeuri medicale,
nebulizatoare, nebulizatoare de uz medical,
nebulizatoare portabile pentru uz medical,
bonete chirurgicale, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici veterinari, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici stomatologi,
costume chirurgicale sterile, haine speciale
pentru săli de operație, halate de uz
chirurgical, halate medicale, halate pentru
examinarea pacienților, huse pentru încălțăminte
chirurgicală, mănuși chirurgicale, mănuși de
latex de uz medical, mănuși de protecție de
unică folosință, de uz medical, mănuși de
protecție de uz medical, mănuși de protecție
de uz veterinar, mănuși de protecție utilizate
de chirurgi în timpul operațiilor, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, mănuși de unică folosință de uz
chirurgical, mănuși de unică folosință de uz
veterinar, mănuși de uz chirurgical, mănuși
de uz medical, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte de protecție
pentru uz chirurgical, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, mănuși de uz
spitalicesc, mănuși din cauciuc de uz chirurgical,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
din latex de uz stomatologic, mănuși din
latex de uz chirurgical, mănuși din latex de
uz veterinar, mănuși pentru uz stomatologic,
mănuși folosite la examinarea medicală,
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mănuși din latex pentru examinare, pentru uz
medical, măști chirurgicale, mănuși pentru uz
veterinar, măști de protecție respiratorie de uz
chirurgical, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști chirurgicale cu filtru de
înaltă protecție, măști de protecție pentru gură
de uz medical, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, măști de protecție pentru gură
de uz veterinar, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști de protecție utilizate de chirurgi
în timpul operațiilor, măști de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măști faciale
de protecție pentru uz medical, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, măști nazale
(de protecție) pentru uz medical, măşti sanitare
de uz medical, măști respiratorii chirurgicale,
măști sanitare de uz medical, viziere de protecție
pentru uz chirurgical, protecții pentru deget
pentru consultații medicale, măști utilizate de
personalul medical, viziere de protecție pentru
uz medical, viziere de protecție pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru uz
veterinar, pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), sterilizatoare cu abur
pentru pardoseli, odorizante electrice de priză,
dozatoare electrice pentru odorizanți de cameră,
mecanism de dispersare a odorizanților de
cameră, uscător pentru mâini cu aer cald,
uscător electric portabil, cu aer cald, uscător
pentru mâini care folosește un jet de aer cald
care usucă, coșuri de gunoi adaptate pentru
folosirea în vehicule, saci din plastic pentru
coșurile de gunoi, pungi de hârtie de uz casnic
pentru deșeuri alimentare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet, saci de gunoi, hârtie igienică,
role de hârtie igienică, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă, șervețele, șervețele de hârtie,
hârtie pentru șervețele, șervețele din hârtie,
șervețele pentru baie, șervețele din celuloză,
șervețele de unică folosință, șervețele din hârtie
pentru față, dispensere automate pentru cleme
de hârtie, pentru birou sau papetărie, coșuri
nemetalice (altele decât coșurile de gunoi),
coșuri din plastic (altele decât coșurile de
gunoi), coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi
din metal, coșuri de gunoi cu pedală (cutii
pentru gunoi), coșuri de gunoi din plastic (cutii
pentru gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer,
farfurii degradabile, farfurii compostabile, farfurii
biodegradabile, farfurii, capace pentru farfurii,
farfurii din hârtie, farfurii din plastic, farfurii
din plastic (veselă), farfurii de unică folosință,
paie de băut, caserole (veselă), capace pentru

caserole, scobitori, scobitori din lemn, suporturi
pentru scobitori, scobitori de uz personal, șervete
din plastic pentru tacâmuri, perii de toaletă, perii
de toaletă, ustensile de toaletă, bureți de baie,
bureți de toaletă, găleți pentru baie, pompe de
desfundat toaleta, suporturi pentru periile de wc,
ustensile de curățenie pentru toaletă și baie,
găleți de plastic, găleți pentru mop, găleți pentru
clătire, găleți de uz domestic, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător pentru
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, lavete de spălat vase, mături,
mături dure, mături mecanice, mături pentru
curățenie, mânere din plastic pentru mături,
mopuri, capete de mop, perii cu mop, storcătoare
de găleată pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de
mop, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, dispensere de șervețele pentru față,
dispensere de șervețele din celuloză, de uz
casnic, distribuitoare de șervețele, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de lichide
pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare
pentru hârtia igienică (altele decât cele fixate),
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), dozatoare de gel de duș, dozatoare
de săpun de mâini, dozatoare pentru creme
de îngrijire a pielii, dozatoare pentru șampon,
inele pentru prosoape, inele pentru prosoape
(accesorii de baie), inele pentru prosop (din
metal prețios), suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru gel de duș, bonete (articole care servesc
la acoperirea capului), bonete bufante pentru
industria de servicii alimentare, geluri de masaj
de uz medical, geluri topice de uz medical
și terapeutice, articole pentru protecția ochilor
de uz medical, articole pentru protecția ochilor,
de uz chirurgical, instrumente medicale, măști
medicale, tărgi medicale, catetere medicale,
centuri medicale, foarfece medicale, spatule
medicale, tuburi medicale, seringi medicale,
instrumente manuale medicale, truse cu
instrumente medicale, mănuși medicale din
latex, dispozitive medicale de tăiere, ace
pentru seringi medicale, catetere medicale
și chirurgicale, pachete cu gel rece activate
chimic de uz medical, bureți chirurgicali,
bandaje compresive, aparate și instrumente
chirurgicale de uz medical, aparate și
instrumente chirurgicale, canule, catetere,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, ciorapi de damă (chirurgicali),
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clești chirurgicali, cleme de uz chirurgical,
clești pentru oase, comprese abdominale de
uz chirurgical, compresoare (chirurgie), cuie
femurale, cuțite chirurgicale, cuțite de uz
medical, defibrilatoare externe, decolatoare
chirurgicale, dispozitive de găurire pentru uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de
uz medical, dispozitive de electrocauterizare,
dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dopuri de blocare pentru
inserturi intramedulare, echipament endoscopic,
echipamente electromedicale, electrocautere de
uz chirurgical, endoscoape, endoscoape de uz
chirurgical, ferăstraie de uz chirurgical, filtre
pentru utilizare intravenoasă, fire de silicon
combinate cu un ac, utilizate la retracția arterelor
în timpul operației, fire de silicon combinate
cu un ac, utilizate la retracția venelor în
timpul operației, foarfeci chirurgicale, folii de
incizie pentru uz chirurgical, forcepsuri, foarfece
(instrumente chirurgicale), freze chirurgicale,
freze electrice de uz chirurgical, instrumentar
chirurgical pentru incizii, instrumentar chirurgical
pentru tăiat, instrumentar de tăiere pentru
uz chirurgical, instrumentar medical pentru
eliminarea negilor prin criogenare, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale,
instrumente de tăiat de uz chirurgical,
instrumente de tăiat de uz medical, instrumente
de tăiere cu laser pentru uz medical, instrumente
medicale electronice, instrumente rectale,
irigatoare de uz medical, kituri pentru acces
renal percutanat, insuflatoare de gaze medicale,
lame chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale),
lasere chirurgicale, lămpi chirurgicale, măști
de anestezie, mânere pentru bisturie, oglinzi
chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical, pense
de uz chirurgical, pensete de uz chirurgical,
pensete de uz medical, perii citologice, pompe
cardiovasculare, plase chirurgicale, pompe de
infuzie, pompe de sânge, pompe de uz
chirurgical, pompe de uz medical, recipiente
pentru instrumente chirurgicale, retractoare
chirurgicale, roboți chirurgicali, scalpele pentru
oase, seringi cu ac spinal, seturi de
catetere intravenoase, sonde chirurgicale, sonde
uretrale, specule de unică folosință, specule,
suturi de transplant pentru chirurgie, trocare,
truse de transfuzii, tuburi de uz chirurgical,
tuburi endobronhiale, șuruburi ortopedice,
tuburi traheale, tuburi pentru transfuzii, tuburi
pentru perfuzii, tuburi pentru catetere, tuburi
pentru canule, ventilatoare pentru uz medical,
consumabile pentru echipamentele medicale,
dispozitive medicale, echipamente medicale,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,

pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, 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, servicii de
agenţii de import și export.
37. Servicii de control al dăunătorilor, alţii
decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, controlul dăunătorilor
cu privire la clădiri, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, controlul
infestării cu purici, controlul termitelor,
deratizare, dezinfectare a veselei, dezinfectare
de aparate telefonice, dezinfectare de
instrumente chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/07/2021

curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru toalete,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de curățenie în uzine industriale,
servicii de curățenie și de portărie, servicii
de menaj (servicii de curățenie), servicii de
spălare a clădirilor, aplicarea de folie de
siguranță pe geamuri, instalare de ferestre,
instalare de folii pentru geamuri, instalare de
geamuri, instalare de garnituri pentru ferestre,
instalare de geamuri secundare, instalare de
jaluzele, instalare de rame de ferestre, montare
de geamuri duble, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de sticlă
de geamuri, montare și reparații de jaluzele,
înlocuirea ferestrelor, întreținere de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații
de ferestre, spălarea ferestrelor, renovare
de clădiri, renovarea clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparații clădiri, reparații
și renovări de clădiri, întreținere de proprietăți,
întreținere de clădiri, servicii de întreținere
pardoseli, reparații și întreținere de clădiri,
întreținere și reparații de pardoseli, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, servicii de curățenie pentru birouri,
închirierea de mașini și echipament pentru
curățenie, instalare, întreținere și reparații de
aparate de climatizare, instalare, întreținere și

reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, întreținere de
rutină a aparatelor de aer condiționat, reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,
reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, servicii de curățare
a aparatelor de aer condiționat, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru aer
condiționat, reparații sau întreținere de aparate
de aer condiționat (pentru uz industrial), instalare
de aparate de aer condiționat destinate utilizării
în camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor.

───────

(210) M 2021 05203
(151) 08/07/2021
(732) MIRCEA OCTAVIAN DRAJA,

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

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

(540)

REAL FOODS
Mâncare cu suflet!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2269
C), rosu (Pantone 193 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2021 05204
(151) 08/07/2021
(732) SC COSMISERV AUTO SPEED

BLITZ SRL, STR. PRIMAVERII
NR. 13, PARTER, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI, 710109,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Blitz SERVICE AUTO

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

36. Estimări financiare pentru costuri de
reparații.
37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea motoarelor electrice, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de automobile, gresaj de motoare, întreținere
și reparare de transmisii automate, întreținere
și reparare de transmisii manuale, reparații și
întreținere de automobile.

───────

(210) M 2021 05206
(151) 08/07/2021
(732) BRICOSTORE ROMANIA S.A.,

CALEA GIULESTI NR. 1-3, ETAJ
2, SECTOR 6, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
Recucerește-ți casa!

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, scrierea de texte publicitare,
actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, servicii
de telemarketing, căutarea de sponsorizări,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
radio, închirierea de material publicitar,
publicarea de texte publicitare, relaţii publice,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate exterioară, organizarea de

târguri comerciale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, sondaje
de opinie, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de comerţ online
cu amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
servicii de comunicaţii corporative, servicii
de relaţii media, marketing în cadrul editării
produselor software, marketing, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), postarea de
afişe publicitare, ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
cercetare de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, studii de marketing,
servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, distribuirea de eşantioane,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
directă prin poştă, dezvoltarea de concepte
publicitare, demonstraţii cu produse, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcţi,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în organizarea afacerilor, investigaţii privind
afacerile, evaluări ale afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor.

───────

(210) M 2021 05207
(151) 08/07/2021
(732) CLUBUL SPORTIV ACTIV

PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII NR. 2-4, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Clubul Sportiv Activ

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

25. Echipament sportiv.
41. Educație, divertisment și sport, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), ateliere organizate
în scopuri culturale, acreditare de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, activități culturale, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite
de cluburi de fani (divertisment), coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment pe internet,
divertisment on-line, divertisment interactiv on-
line, educație și instruire, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare de
competiții, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de gale, organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, antrenament sportiv.

───────

(210) M 2021 05209
(151) 08/07/2021
(732) CLUBUL SPORTIV ACTIV

PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII NR. 2-4, PALAT
ADMINISTRATIV, CAM. 718 ȘI
720, ET. 7, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CS ACTIV
PRAHOVA-PLOIEȘTI

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 03.04.07; 24.01.09; 26.11.05;
20.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

41. Educație, divertisment și sport.
───────
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(210) M 2021 05210
(151) 08/07/2021
(732) DIGITAL IQ AGENCY SRL,

TARLAUA NR. 28, PARCELA
NR. 684, CAM. 1, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, SLOBOZIA MOARA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

ZENUK

(531) Clasificare Viena:
26.03.24; 27.05.01; 27.05.21

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
jucării vorbitoare, jucării muzicale, jucării
flexibile, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării antistres, jucării electronice didactice,
jucării de baie, jucării cu baterii, jucării pentru
cadă, jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși,
jucării din țesături, jucării din pânză, jucării
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
cu balansare, jucării cu radiocomandă, jucării
cu telecomandă, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, jucării electronice teleghidate, jucării de
construit, jucării pentru apă, seturi de jucării,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării cu
apă, jucării de lemn, jucarii pentru sugari,
telecomenzi pentru jucării, jucării de nisip, jucării
de exterior, jucării cu roți, jucării cu cheiță, zmeie
ca jucării, jucării mobile de agățat pentru pătuț
(jucării), jucării comercializate la set, jucării care
fac zgomot, elemente de construcții (jucării),
blocuri de asamblare (jucării), jucării pentru
copii mici, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării gonflabile de baie, jucării utilizate în
piscine, jucării electrice de acțiune, blocuri de
construcție (jucării), jucării care se suprapun,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), triciclete pentru copii mici (jucării), jucării
adaptate pentru activități educative, jucării cu
cheiță (din metal), dispozitive de făcut zgomot

(jucării), jucării pentru cărucioare de copii, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării robot care se transformă, jucării
de construit care se îmbină, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, jucării acționate prin învârtirea
unei cheițe, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării-centru de activități pentru copii, jucării sub
formă de puzzle-uri, jucării sub formă de imitații
de alimente, jucării de construcții din mai multe
părți, cuburi de construit magnetice fiind jucării,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
jucării flexibile (care pot fi strânse în mână), mingi
care se pot deforma ușor sub formă de jucării,
avioane din spumă care se lansează cu mâna
sub formă de jucării, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici.

───────

(210) M 2021 05211
(151) 08/07/2021
(732) VIOREL CIUMAC, FREZIEI NR. 2,

JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE
NORD, 905350, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Tonic Band

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────
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(210) M 2021 05212
(151) 08/07/2021
(732) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK

URUNLERİ SANAYI VE TICARET
ANONIM SİRKETI, KOZA
MAH, 1655 SOK,, AKBATI
RESIDANCE, YESIL C BLOK
D:201, ESENYURT /İSTANBUL,
TURCIA

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

(540)

BIOBALANCE
BACK TO NATURE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de
albire şi alte substanţe de spălare, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
preparate igienice ca articole de toaletă,
tesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă,
abrazivi, adezivi pentru fixarea părului fals,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după
ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei de
migdale, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, pietre de

alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, ceară de
cizmărie, preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice, coloranţi pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru animale, cosmetice, cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele din
piele / ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
geluri de albire a denţilor, paste de dinţi,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), produse
pentru lustruirea dinţilor, săpun deodorant,
deodorante pentru animale de companie,
preparate depilatoare / depilatoare, ceară
depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
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medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase, apă de
colonie
hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel,
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
servețele antitransfer de culoare, șervețele
antistatice pentru uscător, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru şlefuit / preparate pentru
ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire) / conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,

esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii / vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii / soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
curăţare uleiuri pentru parfumuri şi arome, uleiuri
pentru toaletă, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, paste pentru curele de ascuţit briciul,
parfumerie, parfumuri, vaselină rectificată pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit /
pastă de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

───────
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(210) M 2021 05213
(151) 08/07/2021
(732) SC ALEX AUTOFINEAS SRL,

BULEVARDUL TRAIAN NR.
9D, JUDEȚUL HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

VULCANIZARE ALEX

(531) Clasificare Viena:
18.01.21; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

7. Aparate de vulcanizare, mașini pentru
vulcanizarea anvelopelor, aparate pentru
vulcanizarea cauciucului.
37. Vulcanizarea pneurilor (reparație),
vulcanizarea pneurilor (reparații), vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații).

───────

(210) M 2021 05214
(151) 08/07/2021
(732) SC OXELO-IS SRL, STR. HOREA

NR. 8, BIROU 4, PARTER,
JUDEȚUL SIBIU, AVRIG, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII 139/2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AuGustA BERE, NU POVESTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, bere nefiltrată, bere cu suc de fructe,
bere fără alcool, produse în mod artizanal.
35. Servicii de vânzare cu amanuntul/ en-gros
pentru produsele din clasa 32, organizare de
expoziții și orice forme de prezentare în scop
comercial în domeniul industriei alimentare,
servicii de agenții de import-export, servicii de
francizare, publicitate și reclamă, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 05215
(151) 08/07/2021
(732) ALECRID PLAST SRL, STR.

SOLD. STELIAN MIHALE NR. 1,
BL. 1, SC. 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alecrid www.alecrid-
ambalaje.ro

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 24.15.02; 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb, negru

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

16. Hartie si carton, ambalaj de carton, cutii
din hartie sau carton, cutii pliabile din carton,
recipiente din carton ondulat, cutii din carton
pentru prajituri, recipiente pentru ambalare din
carton, recipiente de transport din carton, cutii
din carton pentru pizza, cutii din carton pentru
mancare la pachet, ambalaje din hartie sau
carton pentru sticle, tăvi din hârtie cartonată
pentru ambalarea alimentelor, cutii din carton
pentru depozitare, de uz domestic, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
servetele din hartie, servetele de unica folosinta,

prosoape de hartie, pungi de hartie, hartie
de toaleta, pungi pentru sandvișuri (hârtie),
role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), cutii pliabile din hârtie, hârtie de uz
casnic, ambalaje ermetice din hârtie, hârtie
de împachetat alimente, pungi de gunoi din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, pungi pentru
ambalare din plastic biodegradabil, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, recipiente
pentru mâncare la pachet din pulpă de hârtie
biodegradabilă.

───────

(210) M 2021 05216
(151) 08/07/2021
(732) THINK LAB SRL, STR. GENERAL

DAVID PRAPORGESCU 23,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020966,
ROMANIA

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

(540)

FOOD CAMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 05.07.12;
11.01.03; 11.01.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, intermediere
publicitară, servicii de intermediere comercială.
41. Organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educaţional şi
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, coordonare de activități
de divertisment, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanță
referitoare la planificare de petreceri.

───────
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(210) M 2021 05217
(151) 08/07/2021
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU, NR. 1, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Ana și Cornel
SALAM ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 02.07.02; 09.01.10; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben închis (HEX
#ac940c), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#191816)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu produse lactate și
înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri preparate constând în principal
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mâncăruri preparate constând în
principal din carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu supe și
baze de supă, extracte din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/07/2021

(210) M 2021 05218
(151) 08/07/2021
(732) VLAD DIMA, SOS. STRAULESTI

NR. 125 A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)

BANCA MOBILĂ DE
LAPTE MATERN BMLM

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.05.06

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

clase:
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul
unor platforme de internet proprii sau terțe,
pentru servicii medicale și de asistență medicală
în legătură cu laptele matern, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții,
campanii online sau offline pentru aceste servicii
medicale, conexe și accesorii, informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri în domeniul medical referitoare la
produse și servicii privind laptele matern.
44. Servicii medicale pentru colectarea laptelui
matern și a laptelui matern cu colostru,
servicii de testare medicală pentru mamele
care furnizează lapte matern și lapte matern
cu colostru, servicii de screening și testare
medicală pentru laptele matern și laptele matern
colostru, servicii medicale pentru furnizarea
laptelui matern și a laptelui matern colostru,
inclusiv refrigerarea și depozitarea igienică,
pasteurizarea și distribuirea igienică a laptelui
matern și a laptelui matern colostru la
sugarii și bebelușii care au nevoie, servicii

caritabile, și anume servicii medicale pentru
furnizarea de lapte matern și lapte matern
cu colostru sugarilor și bebelușilor care
au nevoie, servicii medicale, în special în
colectarea, screeningul, testarea, pasteurizarea,
refrigerarea, depozitarea și distribuirea laptelui
matern și a laptelui matern cu colostru.

───────

(210) M 2021 05219
(151) 08/07/2021
(732) NATURA SRL, SAT SÂRBI, JUD.

VRANCEA, ȚIFEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)
CASA PANCIU

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, butuci de viță
de vie, struguri proaspeți, grăunţe şi seminţe
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, must de struguri,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, cidru
fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, bere din extract de rădăcini,
limonade, amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi cu aromă de
fructe, băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
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extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor,
apă carbogazoasă, apă mineral, apă potabilă cu
vitamine.
33. Vinuri liniştite şi vinuri spumante cu
denumire de origine controlată din arealul
Panciu, cidru cu continut de alcool provenit din
arealul Panciu.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.
38. Telecomunicaţii, comunicarea cu terminale
de computere și acces internet, transmiterea
electronică a comenzilor, comunicare prin bloguri
online.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea şi livrarea
bunurilor, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de

vinuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, împachetarea
cadourilor, aprovizionarea distribuitoarelor
automate.
40. Producţie de vinuri pentru terţi, fabricarea de
cidru pentru terti, fabricarea de must pentru terti,
consultanță în domeniul fabricării vinului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de preparare si furnizare
de alimente si bauturi pentru consumul imediat,
servicii de hotel, motel, pensiune, servicii de
restaurant, cramă, bar, cafenea, cofetarie, bistro,
ceainerie, buffet, snack-bar, servicii de fast food
la pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobila, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închirierea
corturilor, decorare de alimente, decorarea de
torturi, servicii de barman, sommelier, bucătari
personali, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale, pentru
ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, cultivarea plantelor, servicii de
pepinieră, cultivarea de struguri pentru
producerea vinului, consultanță în domeniul
fabricării vinului.

───────

(210) M 2021 05220
(151) 08/07/2021
(732) NATURA SRL, SAT SÂRBI, JUD.

VRANCEA, ȚIFEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)
SAGIO

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, butuci de viță
de vie, struguri proaspeți, grăunţe şi seminţe
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
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ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, must de struguri,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, cidru
fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, bere din extract de rădăcini,
limonade, amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi cu aromă de
fructe, băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă potabilă cu vitamine, apă
minerala.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri
liniştite şi vinuri spumante, cidru cu continut de
alcool.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul

si/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.
38. Telecomunicaţii, comunicarea cu terminale
de computere și acces internet, transmiterea
electronică a comenzilor, comunicare prin bloguri
online.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea şi livrarea
bunurilor, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, împachetarea
cadourilor, aprovizionarea distribuitoarelor
automate.
40. Producţie de vinuri pentru terţi, fabricarea de
cidru pentru terti, fabricarea de must pentru terti,
consultanță în domeniul fabricării vinului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de preparare si furnizare
de alimente si bauturi pentru consumul imediat,
servicii de hotel, motel, pensiune, servicii de
restaurant, cramă, bar, cafenea, cofetarie, bistro,
ceainerie, buffet, snack-bar, servicii de fast food
la pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobila, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închirierea
corturilor, decorare de alimente, decorarea de
torturi, servicii de barman, sommelier, bucătari
personali, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale, pentru
ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, cultivarea plantelor, servicii de
pepinieră, cultivarea de struguri pentru
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producerea vinului, consultanță în domeniul
fabricării vinului.

───────

(210) M 2021 05221
(151) 08/07/2021
(732) MIRALEX PARTS SRL, STR.

SINTEZEI, NR. 6, JUD. BACĂU,
ONEŞTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

MIROMOTO

(531) Clasificare Viena:
07.03.11; 14.07.12; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 15.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
deschis

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

7. Echipament (maşini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament pentru
mișcare și manevrare, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
roboți folosiți în industrie, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor

de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, mașini
de construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior., ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), chiulase de motor,
robinete pentru mașini, mașini de tocat carne,
mașini de tocat furaje, tocătoare de lemn
(mașini), tocătoare de hârtie (mașini), tobe
de eșapament pentru motoare, motocoase
electrice, monturi pentru rulmenți, carcase de
rulmenți, rulmenți cu ace, rulmenți cu bile, inserții
pentru rulmenți, vibratoare de beton, mașini de
șlefuit, polizoare (mașini), perii disc cu sârmă
pentru polizoare electrice, discuri abrazive
pentru polizoare mecanice, discuri cu lamele
pentru polizoare electrice, rindele electrice,
freze, macarale, sfredele pentru macarale,
mașini de găurit și sfredele, mecanisme de tăiat
(mașini), mașini pentru vopsit, pistoale pentru
vopsit, mașini de lipit, pistoale de lipit electrice,
mașini electrice de tăiat iarba, mașini de tuns
iarba, aparate de tuns iarba pentru grădină,
motoprășitoare (mașini), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
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agricole, suflante industriale, suflante de aer,
pompe, compresoare și suflante, aspiratoare,
saci pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
incubatoare pentru ouă, mașini (industriale)
pentru felierea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, dispozitive
de zdrobit de bucătărie, electrice, compresoare,
lagăre (componente ale maşinilor), variatoare
de viteză pentru mașini, variatoare de cuplu
hidraulice (organe de mașină nedestinate
vehiculelor terestre).
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri), unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane de
lemn și baroase (unelte de mână), instrumente
de fixare și îmbinare, acţionate manual, unelte
manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire
și tratarea suprafeței., lame de ferăstraie,
suporturi pentru ferăstraie, rindele, freze (scule),
mașini de tăiat, diamant de tăiat sticlă,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate, magneti, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
componente electrice și electronice, aparate
de înregistrare de date, aparate și instrumente
pentru controlul vitezei vehiculelor, dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive de
măsurare, dispozitive de control și regulatoare,
aparate de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,

dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software pentru
diagnoză și depanare, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, testere pentru
baterii, prese de lipit filme, variatoare electronice
de viteză, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat
și reflectoare, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, filtre de aer electrostatice, filtre
electrice pentru aparate de climatizare, filtre
de apă, de uz industrial, filtre pentru curățarea
aerului, filtre pentru aparate sanitare, filtre
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pentru aparate de aer condiționat, accesorii
de iluminat, respectiv: suporturi de abajur,
lumini pentru vehicule, faruri pentru automobile,
felinare de iluminat, numere luminoase pentru
case, carcase pentru lămpi/cupole pentru lămpi,
reflectoare pentru lămpi, abajururi pentru lămpi,
difuzoare de lumină, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, reflectoare de vehicule,
lumini direcţionale pentru biciclete, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, sticle
pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri pentru
lămpi, lumini, electrice, pentru pomul de crăciun/
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
accesorii de iluminat pentru exterior, respectiv:
lămpi stradale, arzătoare cu petrol, lămpi cu
gaz, becuri de far, becuri de iluminat, becuri
cu LED, instalații luminoase, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, instalații
agricole pentru irigare, aparate de distribuire
a apei, aparate de dezinfectare, echipament
pentru sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, instalații sanitare și de
baie și accesorii pentru instalații, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, aparat electric pentru
încălzirea apei, instalații pentru răcirea și
încălzirea apei, boilere cu gaz pentru încălzirea
apei, aparate acționate electric pentru încălzirea
apei, aparate cu aer cald, suflante de aer cald,
mașini de irigații pentru agricultură.
12. Grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri și

șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână pentru
vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frânã pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergãtoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
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vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,

amortizoare pentru automobile, ansambluri
de osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de
suspensie pentru autovehicule, brichete pentru
automobile, cabine pentru vehicule, seturi
de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor, truse de
scule pentru repararea pneurilor, saboți de frână
de vehicule, uși de portbagaj, organizatoare
pentru portbagaj, portbagaje pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete, suporturi
de portbagaj pentru capotă, roabe, lagăre de
osie pentru vehicule de teren, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre.
22. Materiale textile pentru umplere și
capitonare, fibre textile brute și înlocuitori, curele
și benzi din material textil, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, frânghii și
sfori, plase, vele, copertine din material textil
sau sintetic, acoperitoare de genul prelatelor,
paravane pentru protecția împotriva vântului,
parasoluri (exterior), din materiale textile,
materiale textile pentru acoperire și protecție,
învelișuri impermeabile (prelate), corturi (pânză
impermeabilă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, becuri, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, pompe, compresoare și
suflante, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
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și piese de mașini, precum și comenzi
pentru operarea mașinilor și a motoarelor,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
instrumente de fixare și îmbinare, unelte
pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe
și saci, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vehicule și
mijloace de transport, piese pentru autovehicule,
motociclete, mopede, scutere si ATV-uri, părți
și accesorii pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, instalații industriale de
tratare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), motoare,
grupuri motopropulsoare și piese de mașini,
precum și comenzi pentru operarea mașinilor și
a motoarelor., servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu imbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau leziunilor.,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de grădinărit.
37. Construcţii de clădiri, servicii de instalaţii,
servicii de tâmplărie, tratament anticoroziv
pentru vehicule, curăţarea şi repararea
cazanelor, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), servicii de menaj

(servicii de curatenie), dezinfectare, curăţarea
uscată, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea anvelopelor, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule., servicii oferite
de stații service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii oferite de stații service pentru repararea
vehiculelor.
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